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 (فيخ) ءافلافرح « ءامللالصف 565

 ىذم ردبسف د> قو اهلمح ينو هالزللا دوس سبام عسو بس اعب 2

 ا انمي فردا اولرئاذا اما رموقلا يأوي عجم قولا عطق ىتحاهي ديس

 دوم وس هورس 2م
 8 ع

 م ورعوأ ف فود نم ةفيخ عجبا فيشلاو دامدآ ىرتشي نم مكتب خف له لاكهوأوأ

 بوقعي هاكح 6 هفا 0 هلام. ويم لا ىهو نيكسلا

 فرو هلسلو للا قت ششح ناغمشلا وىلع أ الاول دل! ىفهدعو

 هلو ادعص عارذن ملوط نوكت يح لوطي وهو سس -وهامتا

 نبا لاق ًالاغسف عارك ني لو ا هي

 فاالاةدان زد ةراكل ىوش: سدو هدمس

 مالكلا فسيلهنال نونلاو

 2ناف خ

 «(هلمهملا لادلا لصف داو ريشعىداحلا ءزحلا هيليورشاعلا ءزلسا عبط مت)



 عما (فيخ) ٠ ٠ ءافلا فرخ « ءادنالصف
. 

 ةبح ىو فولا نم اهات اودع وحاهريغصتث يللا لاق اهفذلتخا ىلابناول فيت كاذب

 هارآىذلاو ًاطفوذان اتا هوقرر وندم[ لاك الالام ايد تلو

 2 سس < مو

 ُتورفنانسالا نية روم ا ومها مالا ف وهعضوماذهسنلوءاخلاءفودلا ||
 دا رجقامعلاا لاق وتاني عملا ود ةرغصو نضاسب ةفايكط لت ف ةرراص ذا دارا هناغيلتاو : ظ

 ى هس
 لب زاهملادارللا منامك لسبقو نوكيامريط أن ةنمجدار آاوناولالا هم تفلتخان امس ||

 د هم
 تبهشدعب رس نايس ةقانو هتصخح [ىوتسانا لبقداركساى ىو لواماعجاتتا نمىدلا ارجلا ْ

 ةرتنعلاف اهروماوامفلتةرارخ تورنت كلذكواهتعرسلةدارطادأأ]'
 0 0 7 و7 97 نضصءر

 علت أ مياه ءاربللا ا د هنافش كش لمح تودع

 سيقلاَو مالاق ,نافيظاءل تا هيشن فةترعلارصتولا لال
 ها اصول اسود عج < ّ نب و و

 رطياهفاخ بئذاهل * ةناقسحعو رلاقتكرأو :

 . حاصلا قتيلا اذهو
 8 صو)و ىهءص ١

 رشتنم عسا ههبواسك هب ةنافيخ عورلافبكرأو ا

 تيمكلا لاه .اناولريغتاذااناول نال َفكلاعيو أ
 ين مد5 م 8 ما رص

 طولا قالا نم نساهم ن 2 دع ةنقماناولأف كامو

 لاكن مم-هنمو عرضلا دل جس شخ او ةراجلا ناو هلت ىث ضرالا تيممامب روهديسبا ا 0 6 وو

 فيكلا را :ب2 ةقانو ىنرتسيو نيل نمو تاغ نوكيال ل بقو ةقانلا ع رطذلح ا
 ةقصلاو أمسالل هاما تاوالْتنالةردان ىلا ترو تاو عجل وعرضلا دلجةعساو ١
 تناك امىناعللا ىحو ةديعتار ارش يميز وهيلعدللا لص وةك ع الاٌةيلَغةلاغلا ١

 ضثيدمص 89 <

 لاه ليتلادلج عسا و ًاريعب و ريعبلا بيضقءاعو و ككاو ايس ةحدَع اوءانمتةقانلا ١

 سامر نو هم هم
 ايضصدمات ناك فدخأأ 03 نليهلك نايككس

 - و 00

26 5 5 

 ٌردْشاو هنملا لتولي رجع شومن ءعفنرامشيلتا وسكت تشيل ا
 ةه

 2 0 وايل تا 6-2 ولدخلا اطآَء نع
 ا 3 0 3 د هد هدمأو 3 0-2 3 ها

 قم هإبقولا قرغفهإوق 8 صضوفر 0 5-3 0 مح الاف ةقمغق : ظ

 ظ
 .٠ 0 3 .٠ 9

 جفاودلا عالتلافديدقىداوف بكم ةخ ولا خشب د اف نفاس طظلغلا اسلا 0 ا عوارسفءلهأن _مرع مص ١

 ىعجضعم هيك 3



 (فشإ)ا .٠ ١ ءافلا فرح « ءادنالصف 00
- 

 يقع ء مو م سوات

 7 رت ٠ قيشا سم ىرتشي ميصأف * بانا ياخ 31
 - - رو

1 
 ١ ءو2

 نوهت 1قامش آس انلا.-هلوقن مةدوخامغ 429 ا” ىلع أ دنع ةفاشنيع هلل هجرىربنالاق

 ةفاختاك ثنا ضنك اذه ىلعف سقنلا نمةفات# عا اونأن ةش وقنممدأ نمةظن رح ةفانللا نال

 0-0 18 . 4 8 .٠ ع .٠ 0 ها ه9

 َلَكَص هر ررهىلأث يد_-قهلو و ةعلا ٌةفادللا اواضرأ كلانهاهانرك ذد فقول _هففف

 ْ ل وا 5 رب ايل اعوةفادللا 0

 م وق

 00119 واج لاعمال ريسفتلا قادقو

 لبقمنءا لاو اهلتىتلا فاكر

 7 -5 ه8 مس مث ص هما د

 نفسلاة علا دوع قواك 5 ادرقاكمان نايا كفو

6 

 كلذقو جسقلا بشد م اهذ_هلك أتاك سس ىسقلااهبدربك ىلا مديد ان رجلا

1: 

: 

 ى ىثدئّوُكيولاملاُقَوَيوهلاقي تنكسلا نبا لاق هنمقوشو هنود اه يوفلا

 6مم وو 4 و موه < 2و 6 مد 2 1 ة8ةءءع

 هتيطقتتاذا هتف.ذخو هتفوذعو هت ة دو هتفو# قار الانبا هقأ ارطأ مناع ودمت

 ةفرط تدعو ىودو
 5و تدعو مو س م8

 جفسلاوالصأ عملا 5 هس افو < لماجو

 ْ ا

 | نم قدماوبأءاورو هع عوح هريسبغكورو ارسل قيام ان

 اهريغو سرغلاو ناسنالاوريعبلا فَ ا ةعطق ةعطقاهل ره ع َقوَسو هَ

 107 يخلو مالكا دوس ينزع ىلس ا تنك اذاء :. ىثال اود نيكة سَ

 ةيوكتس وجر قاطو ىنبفخأ هنع هللا ىقرركب ىبأةنصوشيدحلا قو
 | ١

 رول فال وا : لكونوخ كلذ كو فو عيبا ادومعرخالاو نر بن ع

 لاقي ىشمهزاباوذدحاو مهمل نيذلا سانلا ن مقالا ولاكشألا وقد قمع داتا

 1 ىالتخا ف اخآل ان ايخ ال ةوخالا ف كلذ لاش و توؤتمالع أ افايخاسانلا

 راء امتالرأ 1 أملا تقيحو نوفل ىأ !فامخ 0 البق هدمو هريس اوويسهمأ او 1 الإ

 < مما ر#

 نيكل يتلفاللاو قالا نعاهه ابر و ىيرملا ف لبالا تف. يعم

 |تيعليقلسعللا أر عفردقةدعصمتطور نان ةرغنس ىه لسقو قيل راسم عمنوكنت مدآ

7 

 كلدب



 خ84 (فوخ) ءاشلا قرح #3 ءانلنا لصف

 تاأس هب وسلا تاتا لوو ىلايعألا لوق مصمق تعجدق ىتلارداسدملانماذ ع

 ”ىأىلعو لاك ًالعتنوكيدأ 8 6 وكن نأ علوان نع َُ لذا

 عزفو قرق ل ثم لق ىلع هياؤاج فوه اديدشىأ !فاجلجرو واولابو ريق هتهحو نيهدولا
 يهدم ةمس

 اهاكح احلا نعةريخالا فون ضْوُم فيلا ُفاغاو توسل يدش أ ٌتاصاولا هام

 عيطبامغا هنأدارأ سيمت فلولا مثهنعهللا ىضررع ثيدحفو لْخا ف

 7011و فرد مالكي يحل ىصعام فا باع نكي ولف هباقع قوامها

 اهما وسرتح ا ىأم 22 نأ ل بق اوهلا اوُميْحأث يدحلا فو هقاندقو كله ١

 مك دارأاذا امنالمكنمفو ودا ىلعاهولجا وكي فايا دل هولتقاف ءىثامتمرهظاذاف
 2 هم جي وود 7 7 وو5»*< م 1

 هتمافوخدش أت نكو فّوذاعهتلعهفو> هتف ىذواشو مكنم ترف اهنولتقن مكس ان وأ[

 9 © ع و و و 0-1 و و ص ع و وم دك

 هقونلا بوقعي سخرت صتبخل دقوا ورا ا هفاخ فيتو فوقي رطو

 ءآرنم في ىأ عسجولا فيخحلاب صخوقب رطل 0 فيضامتاو فيخضالهنال قي رطل ا

 كى و دة دل وه

 اهيدكو فوم هرغلو ىلاسعلل | نعوم ينأى ينك ذا فوك هاو لولا ةفالاو ١

 نيفوكاعوقلا لو عر لت اره سس نر نا هشه فاض ْ

3 

 سا و بور سوم ء را

 بفراطملا بلا و لك د# 1 داتافو ثنا علا نأ

 90 0 و -

 فئئاخ ضرالا نرمين نواس * ةمدعإ اًدمعس جوت نحأ نكلو
 85 ء 7

 ف 2000 دحلان را انقر ىأ نفوس لابعلا اد لوم نعم ىلع فوه ش

 كلذبو عوملاو فود نمئشن مكن وانتو لامن هو ىئاسللارسسفهوُاتقلا كوتا ُلقلا

 ىنارعلارمسف بدل علا فود هباواذأفوَلناوأِن ءالا نوعا يعينا راضبأ ةوقرسل

 فوكناواض ارعاوأ اوشن اهلي نمت اوما داوي صون مقا نة ىلاعت هلوق
- 

  3ءهع ١ 0

 5 0 يورضتو ناخلا شلت رع را لل روبل الانمأ نما رك د ظ

 دقتاكيطاتل و : #2 ةقاخف سكاكا دع ما قدشنأو ١

 21 آل وب

 اهسلي ب فاداو صل اهفرات ذبل فسالاة عساو عالي مد نم رسةفاسكلاو ٍ

 ب : ودون لاق هيلي اثار تلا تيبىفلخدب ىذل هس دأ نمور هلو لاا[

  - 60١رشاع نرعلاناسل (

 لصالا اذك ةمصعت هأوق

 ةدحوملاءاملا ةيصعن هلعلو

 ررحو

 ىف هلدبىو ربة فاخقهلوق

 ٌةمومطمت .هملاءاحلايتادح لأ“
 رازالا ةزحةهعملا لاذلاو
 طفلب دصتعةدامىفانلمدقتو

 لا دلاو عملا ءاحخلاب ل

 ها انين: طوالي ا



 ىف اذسك ةراطملاىذ.هلوق

 توقانمدعمىفىذلاولدالا
 ام َة>هلوقو ةراطم ىدب

 هرظناف معلا فاك ىولقملا

 : )ف وخأ) ءافلاف رح + ءاذنالصف 21

 ف ةرصلاو فرك اءاسسشأل ”اهيفو اهوقل فو اولا اولقثت انمي لمان. ىعمنال فايا

 83س-9- ب

 فوك ه2 تاكو فاخاولاهوتوصااانبتما وع و انزل رام اازملا اانعروٌبوصلاو

 واولا»فوخم دج ناكو فاخاولاوو واولا فرص ىلع توصل ا دةعاوواؤلا اوقلافةيوصتمواولا

 ةنملافلأ اهعمراصفءالنا خف ىلع توصاادقءاو توصا ا اوقب او اهفرصد واولا اوقاًاف ةروسكم
 5 ١

- 
0 

 هلوقو عزلاوهو اخ تعنلاو فوٌصلاو < فاالاو في وكلا هنمو

 3 اس ادعالاو قوته 5 تعز خاسر ه9 0

 دهب 1-0

 فوحو بايخ اغفللا ىلع شو لصالا ىلع قوخ موقو 506 12 1 ل فول ادارأ اغا

 تاوذنم 01 لا ءاللا مشب ورا نوع "نمسك عملا أ ةريخالا

 دو م هيب و

 فوخو ف رخو فيو فئاخ لاق عر 1 الو هيفو لع ىلع عم متافواولا تان مدي الغلا

 ه-ةق*١:- وه 95ه

 هلوقومفوحو ىلامعإلا نادر كانا قانون دانك وع تف أ ىذلا هلعتذّوختو
 0 ووو 279 5< 5 1 9 ه5 س ى

 5 نيعرت طابت زودص 3-0 تردشتاماذالامجأئباناكو نلعثهدشنأ

 22و و

 قلل 4 ا ؤودلاا هنقلعجاذا لج 1 يوه رغب درضي نأ نويفك لاقفهرمسف

 اننا زيزعلاليزغتلا فو هنوفاك سانلا لعجّلحرلا قوَسوهدمس نبا سانلا قاتلا
 ةئامل نوجه بغل هءاملو نوفا مكل <٠ ىأمءايلو فو نا طيشلا كلذ

 رك ظنا لوقف فول ىلا ةفاا فيض برسعلاو لالا ىئعمالالهستدار 01

 د 00 بلعت هاكحدسالا »فوت 1 2 اذسالا

 ىلقاعةراطملا ىذ لع ىلع 35 يتاح درتام ىتح تفند قو
 رد ص 2

 ىتااوددنسن الا لعو ةفاخم ىلع ىايا مقا شيام تح 0 ل و 3
 2ث اس

 راسباللا زل فو لءافا ىلا فاض[ لوعفملا ىلا فاضد رد_هاان كلذ قفديلنعع

 00 ا 0 ران سوهو اجلا قاف ركاب نمحاسنالا

 هيفا ناوٌةهردلا هلك كلذ نم م رو»ىذا!لوعفملاىلارد_هلااوفاضأف ورع اة
 3 5س

 لاعو اولا هلصأ 0 وبخور هرضت ك سن ىف كير 1 ذاوزيزءااليزتتلا فو . ودل

 سمس وو م ن١ ص 29

 اًنيحَواَدَحو بلل قرعشو د مجخر ىلع ن دعت الق ىلدوهلا ئلارذد

 عج هنايهرسفو اذ هيغل ارصد تدب 0 هنآو نيردسما واعف اخوة فشهقاخ ىايعللا لاقو

 نو نأ ىسعو لاق اليلقالا عمتالرداصلانالاذ- هيما ل هةمد

 2 تت

 اربد



 ا (فوخ) . .ءافلا فرح « ءانالصف
 يس ييصصسسصسصصصصطصصصصصصصو#ص٠صسسصسسس سوو

 اذك حلا مادغلاهيشدهلوق ا شجار مسا الهلا
 ١  06را « دو 0 !

 نمسةديوهو فنّ اهدحاو فتك ارغل اًتوطب قرح أو فاك انعّتقر اولا ٠ لصالاب ةورأ ناحل

 قد رطةفصدشتأ اوان وسلب اوك هنمز روك ام

 هك دع

 نومجو هيداع باق ل 5 ىدصلادب وعدت كسلا فنكناك الع
 هه م هس هم س7 »

 ناللا نم هب رمشلا ةقدملا 3 تنيبعلا ةرطكة قدمو 3 بمكب ؤوةربزلا تينا ظ

 6 2 م

 نموه وامه بفقر رع د هناك رب 8-3 ىشعَن ؟ةفدتللاو فينملا: ه ا دام ا و زمملا

 ه2 0 مم ومص 385

 ”اريكه يشم فرصتي ءذلا وا ءالا نيا ةرلا هيموضعب رمش فدع دقوا

 باصأ عيرأببَلا كاوتش سعت أو اهعطقاهبشأ امو ةح بألا فتخوارطت طدو 1

 و

 | ةقانلا ذهبت فك ةقان تاال لاقهنأ [1تلملا دعب دح هئمو ماهبالاباهعمنيعتسستو

 كك هوم - هايس

 رعاشلال اق ا ا فتطعوارطت مارس ماه
00 

 لصالا ىف اذكسبلاو هلوق ميرلاوىلامثن ءفتنمشو * ىوددوتلا لابخبا تسرع ظ

 ةد_توعسوماقلاح رشو (فدنخ)ب ريسلا لقت نمل جر ىبح < ناو مثكر كلاب فعوأوَفْص اكرئفدعُمملادارأ

 ررحوءاهلا لق ما وص ل 5-7 © و مود

 ىل_ِلاهمساو رازننب رضه بس املا ةأرحا دن او عز تيعسم د:موتةلورهلاك ةيشمفدْكلا

 ىلعَتْعَّنا 0 قيلاهمسا ايلا أسما ف دخت اكهريغم هدأ ىعواهيلا سايل أو َبسُأ

 ةكرذمى 32 اهّدأ د . ماغي هكرذم جرف المل ترشتتا يلارباناوركذوهنماهدالوأِّنَ

 ةعاضق احلا نب تارمعتن ليلاهمساو فرخ تمس عر رم :اوالا تدك

 اهحوزاف دنت لاهو 2 اوةضاطى مافردقلا 1 دعا
0 59 

 5 0 اىسا 0 اناهاز لاقفكرا كيتا تازام

 عجدقو ريبزلاثيدحفو 1 الاوت ع ا ا نئلدهنلا قدْنَلا ا لاقيت
 جلا فدن1الوقال>ر

 هنأق ميلا لعف . نماذه مدناروصتموأ لاق 1 آوكبسحأ ان اخدت ديما ٍ

 ىلا ى سنتا لجرلا ف 3توةيلهابلاءاز ا نعرسودئاعدتاا لصيبنلاى ات

 لاقف ىلا ارعالا ناامأو عرس جرلا قدْنَسو *ى لا قَد اماذانا» ةيورلاةفدُشخ

 تاب مس“

 (فوخ]) ةيال كاكا مس ناف.ديسا لاق سالتخلالاوهو فدك نم تش موه.

 واولا تراصاناو انوُسْفاح 0 ثدللا لاق ةناختوُةغتواتوَسمُفامقان حرفا فول ظ



 لصالا ىف طيضفن هلوق
 ررحو فلانا

 (فنخ) ٠ .ءافلافرح هب ءالتالصف 445
13131 1 3031 

 عصرا فورعم ف الخلا رمش حاصلا 17 را كاد هوافالخى مسفر الاغا تينف

 سارا لوقام وُ

 ظ فالخ نم وساد « فاشل نمو فلم

 نوكيداكيال كلذنال الفنااهللاقب اة مثل ننمل وفا رص ماما ديرب رامناف

 || يارعال نبا ريعبلا غاسرأ نيل فان 6 (فنخ) هنا وفى ذمدابلا

 ىلا هدب قش اقف الس تبتسم او35سرفنلا ىديب لق ةعرسفانملا

 ىدعالا لاق 0 ا

 -و ع2 منسم ه ة#ةء ع رس

 ادرحًاريغانملافانخاها دب ذآ تعجار و« املا الرب د

 و91 2

 : قىلاةقانلاىب هو فون جافة اورفهاجاذ كعمل الار اماجلاتدخفو

 ا سس 27 عمهسادس

 1 افونشو افانخ شنق يادلا تت مديسنا قران ييسر ميس اخ رامانا

 سيرذلا ىولاذاوهل قو طاشنلا, بط لامب تام ٌمُدش عججباو قونحى مهو

 فانيلا نوكيوةدسعونأ قش ىف هيديوهسأر قبور ضحأ اذاوهلءقو هشحو ىلا هرفاح

0 7 

 : ثنللا دشقلا قلما فذخأب ءادفانم اور اذاقشىهسأرو ديني تألم دو

 : 7 هس ادسا ومد ه سس

 ١ قاهفنأو اهدي فبدلا تتسلق يبايدحأ مانت هفتخو فن أرهلتو فخ أ ردم

 || ةسللالبالانمفوتكلا وفاق قرا وللا صعب «بقواطامّنامهبب هرضت ىأربسلا

 5 اهَح فني سرفلا ناكواهمامزب5 نيطماذا لسع نأةقانا قنعففانملا اوريسلا قنيدسلا

 ىذلا احلا و فنا نيتك تاز رلافتخو سر لافلام للف وسو شانومف

 ْ نا عبلاٌقتشو هاو قعهفناءقتشوهفنأب اقامت .ارلاش ريكلان نمهشايزمسي

 طال نمكلذلعفي و مامزلا ىلاهسأر ليم ىذلا شتاهاومامت لا نم هس: راف انوا

 ةزو بآل وقدنمو

 ىربلا ف ناو صاع مشل * فت بالا س رمدعلاو ٌتاقدق

 ا ديرماذا مقنالعنلا اوهو لاجرلا نم ميقعلاكل بالا نم نانا ان سم و

 بوو ناكل ادر رض ينكاو هتتصامى ردأامو تيللاريغل ىعملا اذ بف انما عمسأ ل روصنمونأ

 أ دي زو لاق انرلغ ضب نانكبوث فينا ليقو ةساتداكتلا مالا ةوكمالو كدر

 هيو ةوفبرحدقءام# ااريطق 57 ًأهبشقيرانأ او

- 



 4 (تااخإ) ٠ ١ افلا قرح « ءالئالصف

1 0 >5 

 دياعلا ةقانلل لاقي و نيمووأ موس ةدالولا دعب اهدنهعناك اذا يف ارا نارعالا ولا

 نكس فىأذ الخ تم ىفولعجا لاقتي صيام :ك فاللاو ىنا ارعالا نيا فرلحاضيأ

 1 َْن 1تللدو عاركنءردصملا فيلّسو هواة هُم بون ا قولا بوثلا قولا ْ

 هوقو هنأ هنم ابلاح طيس

 وووص مود س © اهلل 8 هدد

 فول هب ونو ىبصلا ما 00 هبامصأ ىذا عدنلا ور

 اذادب ريزسقو َنوُهرملانوكي تنوي مدل اوهو قلل انه فو كلا نوكب نازوجيلاك

 ع . . مهّه ع . همس
 ل هتلصأ اداهتفلخ

 اذهىفعارك حووه سانلاْيأ وهلا وأ ىرذ موا ديال عنومل اى ١

 فيرعتلاو تدنأتلل فورصمءرغوهووه»ساناا ىأىأ افرض خوختفلاط اللا ْ
 03 و امم -

2 3 

 لاقيو هريغماللاو فلالا هيلع سدأف سانلا ةلاخلا ىنامعللا لاو 2 رسخت فقل |

 ناكن او هنالٌفر .«للاهبذب ران الدق رط 0 ايلا وامه 2 ءرفوح فان ىأو فلا يأ :رداام

 نأ درولا ةدلووهدسا أ اووه راقيه سرنا ريعاص عضومف وهفاذ_>او |

 ره هذوع ىو مذه نهذت ىأ

 ٠ ص ومو 25010

 مجم لكن د هنضينم اهو الطأو #4 ةفاخ يش عمار سالو نيعلااهب

 ىبارعالا نياهدشنأ هلوقو حوزدعباهبقزتةفالختنالف لصنالفكأشو

 ووش ع وو

 امنويارديالايدخ فيلات د تحد لوُسلا اذاامع ءىلتناف

 ا

 اذا ىأف الخ نمناتمد2 هل لوقب مهضعب ولاف ضان .ىرسلا هز-رو ىملا هدي فذاك اا ا

 فالخ نملاكشوذ سرفوآ لقبا هيعرابنع نغب لف سدسلا عرتلو لقبل !تعرل» افيلاخت

 52 ءلا ضرأت رخو فاقت فالكاو يقول ملا دس .ناك

 ا ال

 ىك و. 0

 5 نمةروشلا + هل انو 1 5 هيام ل :

 3 هم ىو وع جر : 5

 اينس هرزيد اج" ءامللا نال اهذاسخ وس هنااو عزوف الخد ارت تكس سا

 سلال

 4 ١ ره ”ه ع و ع م ج7 ا 2ع 3

 / ىف هغليوثلا تفلخأو هلاح وس نم فول هب ونو +جدن ىو ربهناؤرسعلا نمددإو ما همعج ىئانن

 | ع فلخ نيسشمن هلاقب ؛ وفات ىلا بودل فاناوىانلا بكذا مدعب ىنعلا ابا

 3 رو لضالاءاذك ىمهوق

 27د ؤاشن نم ومالا
 ررحو ناموأ
 ةدعرةلوقو ىثتتا اذا هلوق

 حرمشو لصال !ىفاذك ىثانت

 تدمااررحو



 نالهتلا هياوصة وج هلوق

 نيبماه ن ماها ىضت عدت
 فرص لدالا

 ملا عفادتفيلخناو هلوق
 ةرامعو لدالابادحح

 (واز هحبرشو سومانتلا

 نيب (ءاملا عفدم) فيلخلا
 ند هعئدمىل.قو نلمكأ

 رخاىلا ىهتني امناو نيدداولا
 هبتكن ترابعلا لمأتوانهام

 ممل
 ة م

 لصالاب اذكف لع هلوق
 لَو ةءاهنلا ىف ىدلاو

 اذكهيريشع فال هلوقو

 هفالخم اف ىذلا ١ اًضيأهن

 معضم تك

 ت13 ل سر ا ا ل اس 07 لج اطب# 3 و ل ب و ملا ا وا ا للا ا لا 0007
 7 7 0 "ع 1 ذو 1

 (فالخ) ءافلا فرح + ءاذنا لصق 2:

 سس ا
 7 . وجنب ةدعاادشنأ او

 سو وده 7 م 5 همضص مى ع

 عزا سنل خرا دكدح 2376 هد اهنفضإ عسيبسماو

 ان

”5 

 يس سر 32م _- ري

 فديلاو 0 قربأ نق نيب ف يلح #3 لاه نيلمكسا نب ىداولا دقو «امل عَفدَم يللا

 17 ,) ههءّسو ه-

 ىلا عقدملا ىهتنياسءاو ةيدوالا عقاد فل ولكل لوظلاو ضرعلالسيلقن ادمنت نادحبرف

 ىعلار ةمص لاكن يلبس نيد قا رطلا فيلحلا وعسل ىذا فيلَخ

0 

 #23 ىإ رفاه تما لف

 25 مح و# 00

 اميلحجبو 5 |تممعد

 5 ا 2

 لاقيامكس فلام د مهاوقهتمو ة ةفعر اوف دغر ثمقيرط عج ةقرطأوَت المت مارح
 م م 002 4 مخ 0 1 .

 ريثك لاك ىذغيئد

 اناعفٍليلةق رف باصأ #3 فيلق عي لهاك- ؟ىَرْفذو
 ا

 ءارو قيرطلاوهلمقو ليخلال ضو ةدرطلاوهلدقو ىرتذيمداشنا باوصىربتبا لاف

 عياباو طةفقيرطلالمقو ناك ايل باف قي رطلا فيلدلا لبقو ىدا ولاءارو لمقو ليحل
 س»© )و بو 04-7

 فيلطتاكٌقيرسلاهْلا ا اهما سهر نم معبشت فاحيف 5 لع دشن ف لش اذ لك نم
 د وه ماد ا ءو ا و

 فيقُتت عملا اذا 23 بوما قالتنأ لمْ بد ودوألاق

 هاا فيلو ذثيد دقو ك اطول د قاريشلاو أ ىطسولا سلما كملع لاقي و

 لوقودايبأ ىلء كرب ةكع بجوال نبا لاق ماللارسكو
 : ىلذهلا

 <« 9 ن ةو< س

 وسلا هه تسانا 5-3 ازعل ذم مدفن لاناو

 8و 5-9 يس 27 مور

 قو كو رك تدح عهرطاضب ا انفك مهن من الق ىد هدام قوما الزي 5 :ثيحا مة

 04 م -

 اذالوالا هريس ع فالخخملا هنقدصو هريشعف ف الملا الن ديو م ا لوس

 لا اهلا توين ىلا هتعسشغملا هتقدص دود هنادارأ لو انشا

 ظ دلي لكىفةبنح يدا لافو ىجاوُنلاو فار مالا ىهو فئئاطلا فيلات ىلع نابع
 هود .

 ْ قومهو هل دملا فال ىفنخوريك فب قنات لاقو ةفوكلاوذرصلاوةنب دملاو ا 9

 َكادفةد_> ىلع ةقيص موق لكل نوكينأ وهو دركنبلا فال اذاعموبأ !كاقو ةماعلا فالح

 5 و 27 هر 25

 ارا ة!وانك الم سادالخ لاقي نمزللا لاقزاهلاكتزوشاك لادن رع زيد كس

 نيضرأى ىاضرالا نمفلا وحي مأمن الاقي ىديزملا فيلات عجب او قاتس اك 0

 ' | نمت ةببقامه مايو فراخ فالك نمراغشملا ئذثيدح ىفواناننيضيآلا رت [ىفالا تدم
 -. 2 -. 7 3 3 54 9 - 0 ا 3 1 .٠

- 



 2 (فلخإ) .  ءافلافرح « ءادلالضف

 قالا هادعواذا يني داكيالىذلالاقيو فالحالا عضو عضو ل تا نالف

 فئات ل جرو مضلاي فا هفتموسالاو قدصي وهده عناق فىد ,لىأ فاش ادعواذا ثددحلا فو

 لسجل ا هزه اند 0 0 ةداضملا فاللناو فو داك ال

 ور ندير ةلاقر عانأ بطلنا نا ىرشنم رب مها فال- اريثكلاىأىدس ٍِء ىبةفلاخ

 مسام اثد دا هدمو هدنعرشخال ىذلا هيد رين ارو و بيور بلال ١
0 

 هعدعو

 7 رطل َْخأمومنلا تق اومنء فق و لهأن مهدعن داق أن ءةىأمتقلاىانزاغفكتخ

 ري نوما لاق كلذك ابان ع تت اورطم اهو نك
 8 وس طوع <-و م

 ما 23 ناوداتسلا عام ضب

رلاا :لضلا ف فالخالاو لاجرلا نم وبلا ةفلاتاو
 !ٍ اهعجسو لمامل .ةقانلاٌقلَكلاو نس لمت

 بالاك ةأرهاءاسنلا ةه->اول اداه ع مارت ةو ماللارسك“ فخ

 دعب ةنستلمكسا ىلا ىهلدقو 3 فائاوُعَرالو نعام #3 بارا لوقمدهاشكو 1

 ممم ءاوو د يي اس وو
 تهاحو رويت 0 ىهفاهلج نامتسا اداىلأر ءالا نبا لاق و تفلفاهيلعر مغ حاتتلا

 هدم سمس جمس و

 فال الاو ىامعللا نعمذهت لج انا خف اذ ق ل تحت ةاَحىلاهتراذا المع
 همد < 3ك م

 مان غال امبنأ امون تلا مخل -ارلا ىهو قولا نمةفلخ ا ىهو لمالفاهيلعد يعتنأ

 مقالا لعل كيذا فالخالاو كلذك ك1 تقلا أم -هلرملظ ىلا لتلافي

 زاح ىدذلا لبالان مفلح او فخري لاقي هلو دعب ةنسلزاب لاربعملا لع أي نأ فالثالاو

 دازامكلذكو نيماعوأ ٍمعُفحلاعي نكلو ّنسهدعي س دلو لزابلا دهن مكحما فو لزابلا

 فدعلل الاه ءاوسدشضىتنالاوركذلا لدقو « ءاهلاىثنالاو ]

 1 وأماعلذابلا لأ لل زايد لهاكلادبأ
 مص *م -ٍ مص

 نأىلال 1 اوزيلادعيل 000 اذان كلوالزانةقانلا نوكن الل وقيديز ونآناكو
 سو7] هس نمو

 اذكوادكةيدلا ثيدح فو باودلاعبجينمنانسالا رخآ ف الخالا ليقو ان دق بيش ْ

 تتلسدقو اعد ا ا وول ٠ نملماا ماللا نكو ءاذنا ها فلا فل ,

0-0 0 

 ُ تان جل ند هلريخمب 0 َنهؤرقب تناثالثثيدحلا فو ٌكاءاذاتئاشتو تاجا

 و 2 -

 اروذد امدارألب "اهو طابقر احر ولا ال || مدهثددح قو ل ْ

 _.18001::127030/8::17 ةلا قي تلا ل ةةطاقاإ 5 1مق 77 قطجلا 7 هجن اسك تيت ههه 7و

 اذك ملا ماعلا تفلخوهلوق
 لصالاب

 طبضلا اذهب وهزملادبأ هلوق

 ةفشض كأن ع ريرطاك ديدسملاماهشلان هفئاكلا لفأ ودا قونل ارقي اهساس قاماظع

 حاصلا مس ضعي فاضرأ 1

 هسوص همك



 يي ك1 و ا ب ل ل و دل وة لا لا
 7, 20 د يح موا نب نفعل :

 (/فلخ) 0 « ءاننالصق ٠ ا

 تةوص 2 7ىص س 20

 فااوذلاو ءابل اةدعأ ن مدون لاكن لبقو ةفلاخ لل عج اكاد هس قلو ثلا

 را نوكتىئانعللا فيلا هو انو ة فانا هتدحاو تيرم لادم
- 

 ظ ةهئلاخديزونأ هنااا هو تبلاااو زفلاوكتاو تلا حوذ تم لاقيت ببلا

 يهوفا اوَحةفلاملا عجوةج لا ىشو اضن اةمامللا ىو رشكلا فب اناتالاَت يبل

 ءانبىفا منع هللا ى ذرةشئاعشددح فو * افلاوللا اوكتهىج ء-تقخات 5 دشنأو أنا اودرلا اذك ملا تح تةخافهلوق

 ناف نيل اهل تلعجو هاربا ساسأ ىلع فُكلاِب كموق نان حالو هللات ةبعكل لالا
 ممدود 5

 بابل لبان ىلا ةهلساو نيااهل عع نادارأ هن رهط لدتا“ 5 ترصفتس تير

 هم

 يدلك ندد زىأءاخنارسس كي ىور ونا رهظاهلراصدةذ ناناءاها ناك اذاقد ةرهظثنسلا نم

 لياماهت راب مضءافكلا تق نوكت وكم ىلا بولا ةقَّلا ةفلاينا كلامو: .ونأ هحولالوالاو

 هليثبصيال كارعبلا سحب الصبا لوم نأ الالام الكن م ضرالا

 ليثلان تع بع ا فش لاقياسغا اعلا لاق و تست ع سس

 لاَشدالو ابتلع راق ناو سماق لها ريّبقَحلاقينال بلا هيذاحو

 هع نمل نع قسدق فواكرعب زانت .الوانئاسن ءاهلوتألةقانلاىفكلذ
 ه5 <29 و ء

 : ريسصتف ةةاردعي عفاش لاقي ل :الئال ثلا ءار 1 اريصين ا فالخال اويقحاذا

-_- 

 < دم هع
 ا تفلح ىتصالا اعجوَرَقتسبالىذلا لب لاقوقشملا لب الا ٠ نمبسةحالاو لدا! «ارواتسقللا

 ريعبلا صل راع افا سم ىأ بقصف ل هبشح باصأ اداريعملا نع

 | نم الا مضلاب فلنا فق ع لمعلا ءأصأ البقو دعولامءان ولاقت ف نلت للا مو

 ئ : ١ ًاسشلوشيناوهو ءالعو امهات[ لاقي وىخاملا ف بذكلاك لمقت_سلاىفوشو فاللحالا

 ظ ليقطلا ني ةمريش لاه فلذناك فول ناو لاسقتسالا ىلءهلعمس الو
 و »و 3 و< هم و5 15 موك هلء ٠ص 52و

 فول نهلام موب تامل 23 مم كسوفن نأ لم كنارودصاومأ

 مدمءو ع مم 9 ه5 ع

 ىشعالا لاق انا ءومدج و هعلح او هفا> 02000 0 :وو هقلخا الو 7

 أ ' هس س م7 هو -9 285 س7 تل سس ل

 ادع وم هين م فاخأو تن يب اد 3 هلءكرصقوى 9

 لافو قشاعلا ىلعدوعي ريعضلا ىنخ لوقو لاف تق فور رىر نايل 'هلمللا تضم ىأ

 ىف ل برو هزمت الفةدعلا لجرلا لجرلا سعيت أو دهعلا, قبلت[ فالخالا ىفنانعللا

 5 .زىناسللا باطامدخالفءاملاوأ ةجاحلا ل رلا بلطي ن أف الخالا اوهدعول فالخالا ريثك

 " ج1 1 ل 0 تن1705 1 لا ا ب0037735/180523 711 7 1774 لل حالنا 1327779175517 17 تع هصموصح وج ١ د عت هيج حطت ديلوم

 نالذ



 ع وي ا ا ل وا 1 كا ا ا عال لح ل لوس ا لم يو راو اعد
 < دا و دو ير لا ياما يب 1 ا ا يي يا

 ها قلل ب هقلافرت « ءانتالشن

 رحال لاو و هس عرشااوه فلا عجب ونا ثيالا لاه * هقولُح قلك لاحت عود«
 هم هس5و هه

 تكسرتلاف نا ىادعتثيدحلا فو اهعرضطفيرب ارداماذا اهل نك ٠

 وهلدقو فلو فخ تاذ لكل عرضلاوهو كلاب فام عميفالشللاةةااهتالملا

 لبالا مايكل و طبالا تدئامد ملا نمفيل,ادسعولا ع رضلا نهىلاخا دب 0

 ريثك لاق اهاطإا ةقانلااميلَكونانالا نمنيطنالاك
 مهم م 0 رس ص صرح ود 3 و - 8

 نديصدعبا لل 0 وكما د اد 2 واه 02 7 و زن ىرلخ ناك

 لبقن بلعتلاانهندسصلاو م عجب 57 كرك را ودوخنو ب :رالا او بالعلار املا
 يي

 انل !!باهذدعيىتلاةبلحلا ىعب اهثيافرلخةفان الع راش ص رالا قاس 006 ف

 0 ري

 ل ااذااق دال تطيل كلوب هكر هب يا وهريع وبلا كاشو

 00 8. م 5-2 00

 و 300 وو سر عض سس م وهسو و اس

 ان يوكن هللا الودحبو رهئمدجت ىذلا م لا ادناشيلا مار 8 1

 0 م ار سوم هَ هم اص ايصدءو

 ىفولا ىضغلا مون هلوق ماعلا لش اع ل لاقو رغب ى مقل فل ىلا وو دنمو للة قش أوو ظ

 قوءاهلاب1_مونسوماقلا ىدذلا وهو دوُفرغتف سل + بف تقيم اعط لك أوربا ذا اهوا ف «وببشأامومفلاو .

 ظ
| 

 ظ

 مجكلهوطمضهفاكتو هحرش ادد ةلطلا ق سلا ءىورو هارت ,ريغل : ىافوأ غاصلام ةتانو نا الانين 7

 ارمسسك عم منح 2م ريت رسكلة ١ كاملا حبر نمدقلا دنع ب يطأ اصلا مف ةفلخ ةباورفو اصل مقفول 5 للا ربك مماهيهف وعلا ان 00

 ما اهكقو 7 ساد سس

 ىوالاةحئار دم ةراوع هاا اىرلاع اعلا كاي .هلاىفاهاماولاق فلا عبر

7” 

 0 و هَ

 ثدددحهسمو ماعطلارأتليغلا مطريغت فولشلا دسعوبا لاق انواُشوة ناد فا هك فلخو

 هلت لانواهيذ فول لاك مول قفا لاقل نعلئسنيحمالسلا هيلع" ىلع

1 >3 

 قش نعلح رلافلاقي و ض سه نم ماعطل ا نعتب رضاذلا واش فدك ىهفماعطلا نع

 ةوضص

 لجرو.داسفىا 5-5 نمثل ربا ودبعلا اذهدء لاق ومتعرشتاذااهواخ فاك هسأ

 طيضاذ كلا اذا فلخ هل اوق || ل رتعااذا نحل راذغ اللا ولا ا وك تأ ديعلةفلُخَح ْز درب نن!لاك و ةفلخولا
0 : 

 ررحو فا لصالاب ُُق ةوهمفرخالوأ 9 امه كأنو ت 5 ,لهأ فاخذ الفوهشس ٌلهال زتعا دقفلادبعو نها

 ددعق حر :سلخو ها لس ورلّقعلا ليلقلا وجال اةغلاخلا راثو وتنال فم وود ع 8< ى 5و - وثوم هم
 ىدو» هو

 00 د ان ههقغ :وءاقتلاى م 0 :ريغي ىذاحو هةعولج .وءافاش و ا | ا /

 مان توكل ىذلادومعلا ةسقااخنا ا. ل١ لاكو ةسفلاغ ىهوشانو ف مىأريخ لكنع
01 

 ل تت 200 ل ٠
 م

 ) رشاع نرعلاناسأ 5 ه5)



 7 اا
 افك ةفلخ هيلاقيو اًضونما لاقت اذا ةقلتمتدخأ لاقي ةضيهلا ةفلخ او ةفلتخلا

 نط ةفلخمتب اص ىذا قولا :اوذلاههتار ل حرا دقت اذقو نال الاوهو

 1 239 ةس

 نعالا 50 انوا اك ماعطلا نعم ماعطلا 00 و

 سانلا ن هدسافلا ةفلاخلا وفلاش لا اوةدحاوة فالح اهبل ت .ةلتخا لاقي ثمللا ضع

 أ لارلاح راق دلل قواقتا ىارعالا نبا توبا تالا ءاسنلالا ااوّداوةغلابملا اهلا

 ظ لحوزع هلوقو دادضالا نموشو ىلا قنيعت<ءاسنلاو لاجرلا ناك اذا وان اوءاسنلا قبو

 لغا او ىلع عج ال نملسافلا نيا سرب فااوتللا عماووكي نأباوضر

 لال رواشنلا تاك اذا فلا بحاصو فاسد بلاك و حاجزلا نعاذزهس را وفك

 عارم لام نا كفروا اهلزنمةقلطموةسافتناك اذا ةفلاخةأرما و

 || فخ لاش هو سراولا نمٌسرافو كلاوولا نمكلاهو فلاو و نم كلانا مهلوقالا لعاوف

 1 رلدا كرتيلاد عن اانلعدقل تااكدوملاناثو دخلا فو مهعمحرملاذا هباعصأ نعءنالف

 ظ قلطبوءاسفلا ماو لاج رلا باغئاذا فول لاقي ىناحال اونهلها ارال دس نهكرتب لى انوا

 ِ ثددح قو: ٌبيغانلار ا فواح رفاون ين دازملاوةأر ا ثب دح هنمو نينعاطلاونيمقلا ىلع

 1 لبقو ةوطعلا نا فايس سأَلاَدح فاكناو انوا موقلا انيتأفىرذللا
 ه د

 : رنج ا فول خعحباو ىو اوساقلا ساروهل يقود تاو انتمانلو مه 1 قلاق ن؛فا»ت 1 هلوق

 4 نب رص اتا كايغ ىذلاراقتملا ناو فاْخّتاذ سأفون اسر اهل ىا !ٍ مأ منيو سوماقلا

 ٠٠ | طنا اردلضمالا ىتضا فحق هاحارسكب جلست سقيا شو | يرده عفا ل ٍْ فلا ال انام عكا تو | مفتر ى اكان بسكال
 7 1 عما بنملا عالضأ ارم كانا ره وخلا قر وهو ع رمادا طا و ريسكلاب ما

 دبعلا ند :لطلرقدنمو فول

 هو 2 هجهودك هع

 دصنمى أديت زل هنرجأو #23 هدو يل اكلك ٌّطو

 وه 5 هَ

 01 لمودت ةقانا عرض همس ضعب صخر هس علاه بو وتؤملا طل بلشناو

 ىبطلاو فالتلاو فنا فما ىلإ للا لاق و بارع .الا ا 1 دكللاب

 لاق قو وقال أف ابلا عجو رطل رفاحلا ىف

 سمار انما فواح 1 أو لقتل َقوألالمح 3
 > ما

 4 رطل دشْلاو نوشعل ن ءايفالتا سادحاو السر مى اقل هنقان قاس لوتو

 1 11 ج0 تاق فاشل



 يا م0 ا 4 3 01 2 تذل ميلا و قي /نل 0 4 5 011 ال

 م4 2 (فلخ)ا  ءاقلافر ه« ءاظتالسف
 ١ + دوت اقجن 730014: 15327 هزه لقطار 7> عت ةطيتتدل "رز: 01770533 واوقات ل تاس راني فق كلي تكلل 2 ع

 ١ كذهلاربكت ألوف وةهنمو زسعالا قلجسالا |و
 موج 5 0 هه و

 نالوا تاب زعوشز م * هل 0 بالالوان
 اي -

 لونتلا مبا نقر ل هنقشد أ ىلع ىنعهنااك ىذلارسعلا فلل كلخآلا ى هركسلا لاك

 ناذيراامز ةيزعلا ليزنتلا فو كلذ نموهو هذعماهنامدعيهدصقوأ هبل ااصع؛ىشلا ىلا هقلاشو |

 هَ 1 - 3 - 5 :0 - 35 -_2- .٠

 هنارو ند ءاج مث ب هنءماأأمىلا مكفلاخا
 موو و

 .فاخلا فالذلاو هقنعي رصف هْلَح نما ءاجاذا فس , لفل هقارقال» رخا 000

 ين ب فنال تنس ؟دلبوأءام ىلع مةموهو لشمال لوس نيرعلا نمدحاو ريغ عمو

 اهيا , فالل اريك ٌفلاخيىةفلاخو ال جرثمللا هنعرداصانأ اوءاملادر روهتأدي رب

0 

 نا يشيفالا ؟امنوكي نأرسعبل افادتنا ىمدالا قش ىلعالئامناك اذا شكا نيب فلس

 لاوو ٌااخكةانلخ برو ٌفالخى انفو هلْ وةفلاخو ضان هقلُح فو هددس

 م لا مهضعيلافو عيجباونانثلا كاذكولات ةانشلخت [سماوةانملخلجر اذه ىلاتعللا

 لا نونو الملا أرد لة نلف لا يو اناا روكذل ا ْ

5 

 ا 1 لامك املا اونا مالا قلاخت انتو 5 اا ناكاذا كلذو

 0 ه9 سى 5 -آ

 نوكي فدك ل الانا هلك افالتْخا لاح فىأ هلا حرا لضلاو لج وزغ لولو

 ءاشنارك ا ولاء أع وقول ساتقوسو كاوا 1 5 ١

 ا ًدوكي نازوووهملك | قالتخا لاس هلا نأ. اثلجاعأقاو :لع قلاغ وق

 ىلأابراش الك ا دب زل نا لول :اكهف كلذاردقم ىنعملا نالدلك اهات تعدم لك االو

 ديصلااهبارَدقمىأ ادغدبا .ئاصرْفَّصد_عمل رب ترص هاوقىفهب وبس ىكخاك كذا قُم
 ىثنالا كلذكو نافلتتشى نافاس امسهون وات ىأةفلخم .وقلالاقمو :ةسفلفلا نا مسالا وأ[

 ةغراف ةر دمى رخالاو ىَدأمُكدعْسمامهادحا ىأ 5 اهلا نانا * لاك

 لا ولاق نافلخ امهافاتخلا نمش لك !لاقب ىنامعللا لاق قا رخالاوديدجامهادحاوأ

 ا 5 نامل نا دبع هاونا لو نفاخ نا دأواها حو نامل مها للا
- »> - 

 كلذ لكنم عجلاو نانأخ نام ءاودوسأرخ - الاولضعي ؟ةهرتل نكران 0 :

 ارك ذاماعى أنيق ةقانلا تداوو ىنت ًااماعوارك ذاماعىأ ةفلخ نالفحاتنو ةفلشو فال

 ناولالا فال ثانافصنو روك ذفصنةرطسثىأ ةفلخ نالفونبلاقيو ىثااماعو



 مد ةنولا بوو ته ىفهلوق

 ىلعال رد ةدامىف هطيض

 ىف باوصلاو هجولا اذه
 هسيفصم هتك انهام طبضلا

 '(فلخ) ءافلافرح «ءاخنالسخ عم

 دبى ابلا النو اًيحنوأ ناك اكلاهلوالا نعام كانا ونّرقلا دعب ن رشا ةازئج لالا
 3939 رس مص دع

 ىلعال فلاخناو فلخملاهب 5 الج فلس فَ ٠ اضأ ناس يرخ ههنا كلاهلا

 دوج دهاشف انودنو انوه وكل ولا نورقو نرقك فولته_هجبو ل هلاههح

 ىراصنالا تدان“ تتاسسلوق

 تا 8 اًنقلَحوَدِلا لوألا مدان ١

 انهُفادنا لمقولاك ل لد اوهىذلا فكنا ىعمن "سولو ىشم نا عت اوهانههفاكتاف

 ردصملابىمسف فاح مهدعبن مفافن ل_-و وزع هل اوقه_ءلع ون وقاملا ى انيلوالا ن 2 ودلخملا

 اسس وقدم نجف شفخالا نأ سماوبأ ىحو ريصصاوهو لاق بلعت لوقادهف

 ”و ص

 م

 89ودص لشقخريج منوع

 نم لعءافلا مه*سأ اوهددتئحاهْلْخ هنئلحو الدب 0 افلح هنعلحن امنعملعفلا

 - 8 رع رع

 فك ٍتكارلا عبشلا ف الخ تاما كافو انالخو ةساخشم مل دقو دال
 مهلوقوكا بءرسسفو ىارعالا نبا انيستا رهبك اراتاراذار عيا نول ع بشلا فالح الخ

 [هلوقنرمحصأاذهو روصنموأ لا 0 م لعوقلال از زيد نطالب

 و2

 مدقو اهنعياءادأ هريغيلا عازل اهحوز فاك نالفتأ سان الاقي و هلهأىلا هفلاضمنا
 حرا ادعي جاور ناعوت لك يحا ىلعنزامىّدعأ |

 ها ص سا 8 8 © سس © ميري ع م2 ه

 بحرف ماعطلااهيغلأ تجرح د بردذلا ن نميرذ وكشأكبا

 هدءد65) 86م ظ» 0 2مم ه يع نا

 بنداابتطاو دهعلا تفاخأ 01 بنلرحو جام ىتفافل

 امو هود "لوقو ىرهزالا هرك ذا قهاراذا فلو وفمالغلا فتح او

 س36 5 ضرس مس

 لساوع بون تن /فايخلام 0 اهعسل حر لصتلا هتعسلاذا

 كل اهاه او ءاوززسوا كلذاها وها مناك ف ىنرت ىهو اها سعد او اهيلع لَخدد انعم

 وسالاو

 2و 2 يلا و - 55 هى

 || “ىف ادناو ةفالخلاو ليلا ىنعمءىبع فلذا ناب اعث لوقميعصل او لاق ناكسالاو كيرلا

 ا: بزآلا دلك سو تقيو 00 دسللوقمومدملا دهاشولاه مدقكى ع فبل قدم

 ُ اذهىلعراصد قف مومذملاودومتا نع ردصلابى تامهالكو هيفرخالا ل لكن اراعتتسي ولاق

 : دقو لاك نيفلادا عماو دعقافىلاعت هلوقدنمو لا ملا ىناثلا نموفدلَسو هعمل لؤالا

 | فالظاوهنمقاخّئثلكنملدبلا ولدي ىأ فت هس نموهو انسب ام ىلع ا مهند قرفلا 5 5 5 و 1 ٍِع 0 الا

 ظ 1 0 هةملاماذا الفقي نالف قلو امنع باغاذا امن ًايىأنالفةأ ما ىلا فلا وه

 يزل و اا ا ا الا يالا

 000 5 مل

2 



 فيو فلست ءلعافلاو ةفال_واهلخ ريس ل يلعُهلتا فخ هنمو قلنا س دوا

 د (فلخ) .ءافلارح « ءالئالصق
 _. كك سس

 9ةءرص هم 8وس

 ,نمءاوسامه شف الا لاقو هماةمماع اذا كيركتلارهس نمد دفلتو همس أ نمءوس فاح

 0 رخ الاف ن كيو قدص لاش فكل نحو فاضأ اذا اسامي نكتب نم نول كن

 زحارلا لاق امهنس قرفلاادارأ

 فضخل+لامءاناماذا اًدبع « فكل سياق يلقي

 نأراتخاوهواذهو ييتلاولاف ةمل اوذذعا الحر مدن ىلار ال ىئانرلا امهدشنأ ىر نا لاق

 هنموالد.ىأهنمافاخن اوكمف لد كلا ىنعع أو هدلسعن ع نمش ىنلا ناسنالا كاست

 لعولدبا الاثم ىلءنوكلل طوالا ح وفمءاحاذهلو هنمّليىأكذخأام كآتاذه مهلوف

 ىاَملَ كك .لوافاس قش: طعأ مسهللا ثيدحلا هنمو ٌفاتلاو مدعلاوهواضيأ دائم
2 5 2- 

 هس و مس 8285

 رع وقالي .وافلخ هعادع لم ف و هه وقىقهقاحمنم لعفا الا م 3

 و

 ص وس

 ْ ءوسفاخوقد_مفاخو فلما وفادلا مل مهل 00 تش

 6 فدخل عجلا وةقلَحن وكن نمهن ىمرد_همل_صالا فوه عطش رامامقتو

 لا ءوسف الخ مهدي زوبا ىحو لاق دان اللا ذأ 0 لوقت

 خامشلاُل |وقولعف لسقممىف ظ
 ا 00

 ع و نع جور فلشأو 5 ادانملان.طخعو مهميصت

 ناطلسدعيناطلسو موقدعي موق كل لاقيدعي»ى تىذااوهف طسوألا هك سيما ماو

 نانمانعْنب!ثددحفو هدعب تس ىأ سَقلاومفلاخان الوقتن ولان مفاعل نوفل ٠

 لاق اللاقف موهنلعدقلا ىلصفتلال وة تن لاق مسيعدقا ضرك ل ارعاأ]

 ءاهلاوهدمدسيو بهاذلا ماقمموقين ممل نيثالا نبا كاع ءدعب فلانا لاه تنأ اخ

 عمج و ءافرطو ف رسظلسئماظذللا قعالربك ٠ ةتاوممر ساشا وتلا ٍْ

 كلذكو و فريخالو.دنعانالىذلاو مة لا مافكرت رطكسح الخ ظفللا لع

 هسفت نم امْضْعواعْضاَو كلذ لاهامناو تلا, ةفالكنا نيب وهو ف الف اريثكلا وهل قو فااخلا

 هلأسد_ةوءامنعردادوهو بر علا ضعبىرهزالا عس هللا لوس رويل تنأ هللا نيح

 موقلا نعلم فلاحا نوكيد قولا ىد_عيدز او ىأ يللا وهلا ف هل عيفرنعناسنا ظ

 دعب« ىذلا اكن اذه ىلعفلاك فتان عماونوكينأباوضرىلاعت فوقك هر هراضو ورغلا ف :

 مهدي لا اندحوانا هلوق

 فضخ ةدامو

 فلح مثهياانعقلغأ

 فرعنمالاباوبلا لخديال
 ها

 لك هياهنلا ىف قفل هلوق
 ها قفنم



 (فاخ) ءافلافرج ه« ءاخلال صف “7

 لاووءاخلارسكب قرحلا اذ_ه داسعولا ىورو اطقلا هراعتسسافريعبلا فتكىف عضوموهو

 مولاه ءادلا تغب فدا هناور عون لاق امىد:عباو هلاوروصنموأ لاق اقتسالا فاللا

 25ه اها

 0 6 سا

 تونانالو مسام ىلعنونوكب و أب ذعمامم وعمي عير هوبا ملا مهلا تل موقلا

 بهذ قايعللالاقو اطلغهنمءارأو هدسنبا لاف دمع ىأرغكلذ دع ردصلا طار
 هدو

 فلخأو بهذوأ هد او وعلا فلكناو نومّدةنملا ىأن وقس نودل ل

 لبقمنءالاق 0 ”[هناكم ل عفى دا هذ دق ناك اذادسفنلن الف

 2 اللا كالو ٠ : ةراعلا لااا شلت ْ اوفا

 - هم

 و هدا مكى اررخ كءلعفلخأو ريكاقلس كلها فلخ لاقيو 3 اع

 وص -

 ىأكملعهللافلخأو كيلعهتفيلخمتنا ناكىأ | ِتمَمَكإتاماذا كدلع هنت كلغ لاق :لسقو

 »رع وص مس9 ع صس ع 9

 م هند فان ىزاغلاهتلا لكَ ثيدطاهدنمو كلدا

2 5 

 هقلا فخ ىديزلا هنمارخ ىف مهلا ةلسم شيد حو دعب مهل ن كى أدق هلا تمملا

 هللا فلخلاو فتالا َتملءانلا تاخد اداري كيلع هللا فاخ ىجمصالا ةق الدرب كاع

 1 ا 0 0 اوال ياناس وأ

 : فتاوي فساو ملا ع 0

 1 نين ملاقيد #* فلكتهاملان ماهاورفاهاةس 5 ةئيطالالاق هاه ال تاو

 : ُنَْتْغأ ىارعالا نا لات قئسا ف اذ هاو فلخأ و نوقشت نبأن هىأ م ؟تفلح

 هنمراعد_سموريغفوهو عسب رلاىفآلا فالالا
 ' ظ مسالا كانتا لاو فقلنا دسعو ألاف

 الأ هللا فاح" ماوزالاو ب الانم سايل مهل كله ن1 لاش تاع مَ رفة لا

 ْ كافل واريخ ك لع هتلا فلخلأو رخ وارتخ ك يلع فلخ وهيل كلع هنتا ناكىأ 1كدلع

 |لاقيىرهوحلا كاف لخو كا هنلا اخ أ ام وادلو نم سه ذو أهيم ضاتعبامهئره نلواريخ

 ادقناكن اف بهذام لدم كملعةرىأ ك.لعدنتا فلخأ ص اَت_.سيىشوأ داووأ لامها بهذ نمل
 اهتدقف نموأ كدلا وقم هللا نكىأ فلا يسغ كمل ءهننافلخ تلق خو معو دلال كه - . مان

 اال ف 6 نسال او ل ا ةير يامعلم رع
 كلمن اف الحالاو كءلعلدلا وٌةفلَسمَنا ناك ى أك ملء هللا ئاخيو سه ذام كلا لدن ىأ كلغ

 2 هع 05 وو م 3 5

 ىهلاقي دعي نمءاجاميئلكناو فاك اول سلا فالاو هلئم ثدح مت ورعغاو أم سفنل اش لحرلا
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 6 (ئلخ)' افلا فرح ٠ ءاخلالسف
 6و ءوسو مر

 اريصح نوم بطا ةلاطتت « ا "اكنف هال ع 93 . رلا بقع

 ىلا محا اهئ مولاك

 مولح نيلهاهللابصل فال د ىويرع ىلا لش ارشيد

 ىلذهلا قيريلا زم مو لاق

 رثعلا تناك امية 0 + مقال شعأنأ نأ تنكامو

 روعة لهاكلا رايد قالخ ا كراندفى مال
 25 .: رع او 1

 سو/ هواة

 دقنأكن اهلى رخالأسمت #23 0 ىف والخ < ا .ىذلالقف

 تمو 6 سا <

 مملد كنأولاحدعيىأ #3 لاق اخايممْسأ «سوالدشنأ اوأ

 تاويل احح مان 3 2 0 ْ

-255 

 0 وسوسو 2 و 15

 قالا دب دلال نول اروضحلا فداقناو بحى فواخ
 و هم 2 ني ع سددو ع

 نيا حلاو وارعّسشم 5 نايل تدب ثببلا عصأ

 دسزانأنال * سانا آن تدنلا مصأ « هداشناباوصىرنبالاق دحام
 ة5دسعو 9) سس ل م ور

 لاك دام نع فاخملا لهن او ريد ارهلزتم ناكو ةصسقنب سان ةدرقةدمضقلا هذه فك 1

 وى ص ان 2 ه1 و 1 م

 فيل أ ذارعشتلو د هسلزال يب رلااندعاو ب ودول

 0 4 فلاخللاو ءاقتسالا فالخالاو ىنالخالان رم ماوه اتسم ةفللتاو فلكلاو
 8 95 هروث

 ةمرااوذ لا قستسملا كاكسلاو

 هسدو »

 0-1 ل 2 ”دالب ع و

 جس 0 -ٍ

0 

 انرك ذام لصاوح دار د ل صاو هلو ]وو هعض 2 هرديصملا موق ارىوعد

 ةروص ىلع ىنب عجب لك نال عيب ةمالعديف تا تابعا نوال عاهل "ارا لاف

 اأو هلإ نال 23 هلصاو- تقع حار غلام 23 رعاشلالوقكدحاولا مه وهي ذ غاسد حاولا
 مس دس سم

 ضينلا ىلا عجرت اهلا لاشيو تالا ككل اولا ةروص ىلءوهو عجل ةمالعه_يف سل

 سس ءوماقلاح رش ى قمسهل |وق

 ها جب



 ةحرلا ةحيرلاةفلخلاو هلوق
 رظنا هلسمحو ةيسكك

 حور ؤفهحرشو سوماقلا
 ها

 ءاقلا فرح ب .ءاحلا لصف يي

 اذاّل_.لاو كارألا ”ركاروخرب ريشي دح فو فاكس اجنال ةفاخملا والا ؛لاردادعيب رودكلا ل لا مس ىلا كيك اولا وص هل نك كو
 ىو فيصلا للا يوادعب رطل رواوهو قا خذاني نك كل

 رطملاءاوصأ نم هس ْثلَ ىأئازئللا قش واللا آن 315 ىلا ةيرْخ تيد ب

 و ساد د
 9-8272 لم 5 وسو مسا قدوم 31 و هو 4

©--9 َ 

 رقلا ةفاحو ةفسحو ًاءاكحديدج مر صح موكل قأب لا اس :أةفلقاورْغلارث 0
 مد م

 لاش دو ةسفلشم,فدوعي ىذا بهذيفرم ةرصشلا فنوكين أف الخالا و اان كا

 رمغر_هثلاةةاخورئانتدققرود عباروحرخ ًاذااذال ا ف وهفرصشلا قاشأدق

 رسدص لسع

 5و ةسسرك ه

 وهو ريزعلا لد فاق راهتلاول للا فال ةخاةسفللاو رش الا امهدح فا هةواد

 هه
 د هه

 ريش زادشنأو اذهءى 2 و انهسذادن هن ىلخ اذهىث ةئاخراهنلاو ل للا لعجىذلا

 منح لكن م نضماهئالطإو د ةفاخ يشار «.الاونيعلااهب

0 

 لع هتاف نأ هل ىلاعت وق نوك ارفلالافو اذك ىجنو اذكب هذتاهتيشمىف

 هس ءادك س2

2 

 نابمصاااضيأ فلا اوين او ارَغْن هنوفلك مهن اس تا مهدحاو نوزغبال يذلا فلاوكناو تقو

 و نيو ص 2

22-7 

 دع ىم

 نوما حرةريزعلا لو زنتلا قو 'لرعب امهانعمو كاسر هدو. اليلقألا ناةالْخنوُدبلبال

 و9 س

 ىققالخىربنبا لاق هللا لورا شى هلا لوسر فلس أر ةيودتلالوسرفالخم هدعفع

 ىنوزذلادلا نب ثرعلا دشنأ اودعب ييععفي الا
 ص

 ْ نودقرو تان فلو ةيرقسل نموهودربلا لو أ رصشلا هنعرطت امى هودي رلا ةفلخلاو

 . 0 م دواياملام ركل هلهتسع :هفلخلاوقرو

 ]دع سدر هل رخراطلا فلخ او ةر عدعل5 هرعد] ترخرصششلا فاخ اوريثك- || ارملاد_ع حير 9 4 -_ِ 7 0 2 8ع .

 ْ نالحرو ىلوالان ” [لح تراصاذا فلو اك تاسعبإ معي كالا تشو شيد

 ا 4 فلة نوكتو اهتئهوام اول نا رضا من ىف اكسل نيش رهرل وق ىعملبقو

 ' 11 تأ راب نمل تانبطع ا ةيراذع افا اذهل هقرابنلا فدكردتسالمللا ىف

 ْ ريكلاتقو و ةغلخلا ينارعالا نبا ةسفلخوهفئ وس لعل“ يت ىو :لكولام نمسا ض وللا ىف

عسب ف < لهراحص [ق الخ دعقون وفاخملا
كا ٌقاللاو كا ذك امسأ نانو 

 ٍ لانو د

 اثر ا ابعل ويه لعلك 5 امص 1 وم اذه ى اا ف الخ سمنت ,ر درس فايعللا

 ٍ 0 اًداوىلاعت هلوقو رادلا فعاسنلانممدعاتلاة لاخلا ىلر ءالا نا مهيباهذ د عيو هدب اق



 2 سو اال ماو وبا و لا ل راجت كلو دو وج ند ساس رفا نينو د 127 كب ع ب جشلا نإ كلنا نا را امض اا دعما 1

 لولا نمءىدرلا فلَنناو ءىدرلاماللا ناكسا»فلاخاذهلاف تدكسلا نبا اعجاموهمخ
 ل و6 3 ا < ع 21

 نتومدلا لمطد لحرللاها>قطنواعل !يداس ل هيف لاقبوءىدرىأ لوقلا نمفلح ادهلاش
 - . و ص 1 اءيإ

 ابارعانا لاك .ِ وقعت نع كح و طخ ملكت مهلك فلآ نع تاس ىأ اطياب ملكت لكنا ذاغ

 يلا انههقطالاب ىع افا تقطف اس اهنا اسقف هتساوخهمابانراشآفروُستفَط رم

 10 لح لكم مملعلا اذهلمك ع وفزعاتر دج فو شمال ناك اذأ لتشمل
 و سا و 0 وو

 الحر تعمس ىبنعقلا لاق نيلغاخلا لي وأتو نيلطمملا لاحت او نيلاغلا في رتهنع نوفي

 نم لك توكسلا وكي رتب قلنا رتالا نا لاك مان دلااذ_مب سن َنكلامّتص

 ءوسفلخو قدصفلخ لاقي رشلا ىفنئكستلابو ريخلا فكي ركتلاهناالا ىضم نمدسعنء ىح أ
 6 و و 4 هه .٠ - رع 3 3 .٠ ٠ مه

 ثىدحلانوكسلانمو+ وتفملاثيدسحلا اذه دار 5 ولا سانلا نمنرقلا اعبجامهانعمو
 مهدعلن مقل مام دوعسم نبأ ثد دحح ىفو ةالصلا اوعاض[ احتساب نك ١ هدو <

 ٌتيدةم اهلعل ىأ هملعهماَحام ىرديال هناف شارف ٌضْفْسلَف تي دحلا فو فا عج ىهفواح
 -َ "5 و 5 ا

7 7 . 5 9 - 325 

 دقلاجدلا ثيدحو قالب زلا نبا لّحدف ثيدخملا ىفو هدعبئ ثلا فالخومدعي هيف تراصف 1

 قمهد عنمفاذع وق تاس لاق اذه لج لهأ قا لبس انزاغَتكَرسيلا أ ثيدحو مارد مهما 1

 ها هدعن نمفل ع ةياهنلا تد دحف و ماهفتسالاهبفةرمهل اوهلعفب ناكاع هع تقو ممفهذعب تح اذا لهن لح لا
 4 111 اد 5 1 5 00 و 20 0 :

 ةناسجن قم (ممرارد ود ىشعءالاثودح ىو 0 نا ءأم

 هأ مهتيرذ ه يمص 5 0 ْ :

1 2 
 9س ةرص سج

 هطعأ راتب ارتىارم وقف قد مشت النقاب امام ١

 دك اهلمق نمثل دبا الة فلاسلاةمالادسبةمقابلاةمألاٌةفاهناوالد بى ذهن ل

 رصب و هلكم فنك اذائفالخ فمي ناكمنالف فلو «بئاوقلا نرش نا '

 وذ ةمع 2 ماس

 ةفالخ منك هاكمو.داووراأو ملحق الطن نس ءداوو ءلهأى هير هفلخو هريغ مق ْ :

 نال َنثَح دقو ةفالشا نانكتكر رشلا و ريخلاق نإ و ,هنم ميشيل ناك دن همست |[

 هو و 29 5- مث 5< ةس7

 0 ؟وةفلدلا يفوماتناو هيلا تلات قرانا شاع ,دسي فيو الذ

 و هةعء

 فلك اواه رص ضع رضخفف.صاارخ 8 8 رباهماصأ اذا ٌسرالا تهل أو ةفلخلا ح راتبا

 اجر روس 8. ةد5 سوو

 ةغللاو من ا ادن جل تن 00 مفادست اناليوبملاةعادذ

 ْن هعرزامكاذكو ضرالا تفلت دقوٌئيرلا بعل س دو مدعي ٍبْمعلا نمفصلات ام 1 2

 عرج يضاصالا - عز



 1 : خيل 0 030 ا نا سا ل 101 امد 1 37 03 7س قالا رح ابان 4 ا. ن4 كيك دوب اي ل 1 يبخل كل ل ا ا ا ب ا

0 1 6 > 0 000 7 0 

 فخ هائلا فرح  ءاذلال صف 6

 لقولاه مالا لك الشد ةمأر عج لاف ضرالا ففتال 2 مكلعج ىذا 5
 كاوا لاو سالب رالعقوهناف تكسسلانبا .اضعبمكضعب فاح ضرالا مالح

 ع اولاق انوع ير اياادخلاب تولوا م اهردنافءانعم للعلم

 تهدر 3 - ا لو و 1 فد 1 نف فالح عج دقوم ما ا

 «بقورك ذم ىلعالا عقبال هنأ لتعلاو ”ةمكولاربلاب اظنإلا ادب حتت مو دل اكاد

 9م.

 ؟الع ىلع عمال ءاهلاندلإ_عف ةذال اخر 1 و هب رطل _ةراصفءاهلا ا لووودتاهلا

 نملا له دنعوهو ناسنالا اهيلعمد هةر لا فراق طا هناطلسُدابلا فالديو

 قيبئاناغ قاتسْراكو هو هيفرعت مسااهن« فالس لكلو اهروك ىهو فيلات او

 لابخلال عال قس "اسر رلاوقارعا!لهالر ركلاو ماشلال_هالدانج الك نمل لهالفيلاخقا

 كلل هذامافاشسقا كاطع لوقت شم تلمس |اهع فال ورا وطألا لال تاسطلا و

 حلاصل ادلولا فكما هناكمراصاكس هاك هسفلسسو كس نم راك ْ املس لابال و

 | الامال عافت عسل دقو 3 لا لاو باطلا فادتاو كت اوناسنالا دبي

 ىر ةراوهديس الك ف ةاا نم >8 ااكنمنا لاق ا ؟لوالاوحالصلا قاهناكساناناخو

 ءر 1+ 0.6 0 ع نك هيا رد هسا

 ب ا ا ف م سم سما

 ّ 1 تلح الففو مهماقتنودوقبىأ ىتمن + فاح مولا ءالؤهفو رسعكلا كح أم علل

 5 فلكناو ُلَد_لاسنب ىأ مهفلذنا سئ, لاقي و فو هفاحلاطوأا ا صناك اذان الف نم

 3 فاح مهدعن 1 ,زعلا لم زعتلا فو نوفل مهدعب وأخ دقو نرقلدعب تأ را

 0 وك ةلاصالوش فت يراسل | ا 0 نمالدتالصلا | وعاش

 1 اق فلق ءارغلالاقو رارشالا نمالا فلكلا وكم الو ادآوو ناك انو ةراسخالا ءالافلللا

 ةلككو سنلاو ل لور اوكا ْن رقاق باكلااوب 1 رو 0 مسه دعب نم

 | ||مهع رثك أس انَنيقحال سانلا را هلا ءاسخألاءاندرألا فَلا لءقو فلا

 دسللاقء وسع ا اذهو
 0 ظ

 5 4 برحالادلكف اخف تنشب 0 مهفاث أف اعبي نيذلا نه
4 

 ىلا كلاالاقو قامو فال امهنذ عجا 0 0 نا لمعاذزمه .وهديسن الاف
 7 ورك وس 2ك آ 2 -

 ةقب ىأ فلخ مهد عن نمفلخا ىلا عت هلوقرسف كاذب 0

 0 .و همو ةريخ ال فا اج و سانلان ا >-وسانلان | قا ىضملاق شيقل و 1



 0 م حا
 دا اا < اا ١ : و حم 57

 0 ااا تس سا آذآ

 0 !- تالت تت تش تت سر للملا ١

 ءا (فلخ)  .ءافلافرخ ه» هادلالصك

 0 8ةءو

 00 "راو

 لاقل ْثعاكلاتو بكارلا فاح قلعامتمأ ناو نةالخو الءاقآلا داس نوال

 2 2-و -

 تنك نيش ارح فياووغلاا ساكس أفلح ىلا هد .ىوه ألخرلا كلش

 ف [يرهوملا اودعئ اراذاهقبسَُحال هقس بارقى هدير برشينأفالخالاو

 مادءو

 فاح ًالحرن ا فوعن.نجرلا دسعثيدحىفو لسمل هسا دس ا اذا لحرا

 سلا هفاتلاتو ةناكل اىلاهديفل او هقيسدارأ اذا هديا لامة يردي مو ف.سلا

 نمانالف فلس او لْصفلا عفديذ_توهد ف لحاف ثيدحا فو هيرضفهن ارو نمءاحاذا

 نرسل الخ موقف هفلح لاه هتشيلَحناكا اذاانالفنالذ قلبو هلاكموزعح نالف
 وود 9

 تفاخ لاو هوددعبتاذاشيأ ريو ينل نوره #بخال مومو زيزعلا

 ةءومسو) 7 4 2-2 2

 فلكل :ىذلا ةغيلكلا وفيلو جهلت ١ وخل تمل جان 1يفلمما راش ماشا الذ
 هو 2-9

 كد , وسسأمأو مل مهباو فيل اوعي ولم صال لعبا 0 هلءةنغ

 هريغلافو هديس نبأ لع اذه دمللالا نوكيال هنالل يعقريسكت هدو ءافلخوُةمبلَح لاق ا

 اقدلخ فرعي )وةفلَش ظول ىلعف 0 كداب 1 ءالسعف ىلع عمال ءاهلاب" هليعف |

 10 5م 16 ع 0

 رن سوالدشناو ماحوب اهاكح دقو ا

 و هس هه

 دودو بهو ىأ ف لح امو #3 هدب دوجو م ىلا نمنا

 وى

 ه«لتعدمللا ىنرر# ثيدحفو ا ار ها

5 

 0000 6 الا د

 هللا ءافلخ الل لاةد نأزاج حاحا لاك هدمسنا اهتذعأف رضتو ةفالانارومأ طيف ظ

 تاق ا ا يلا ىطمرالا ف تقلا انلعح انا دو اذان ل و ا اوةبدضرأىف
 3 4 5 عاف 7

 ءارفلا دشن ]و ثدوي دقو مظعالا
 -و2 هس- و

 ا او »* ىرخ هندلو هغملح كوبأ

 ىلاعت هلوقف ءار تفلالاقو ٍَغ - [هدإو نوكي نأ +-ولاو ةفيل ملا مسا ثيناتلىرجا هن داولاق

 ا

 اذاوئرقو مم ايبا قالع هيوم ىو تقال اذا 20

 هداشنامدقت لا امحودلوق

 سوماقلاحراشو فاّوملل

 فوح ةدامىف

 ارئاو فاجلا بالا نمانئو

 عدكم هيدك لا ادعقن ناو

 جملا موو فيسلا فاخأ هلوق
 ةءاهتلاقىذلاولدالاءاذك

 نر فوايد خالصا عم
 اوطاحأف فوعن بن ج-رلا دع

 ل اف ةنعتذأألا وان

 لاقيردب موف يسلاءلجر
 ملا

 ظ ظ



 0 20 7 يا يات ا ل ا ل 0 ل ف ا وا 4 1 هل 772 ا ا "5<. اس”سأ
 هلك نأ عر يااا كبل سال 0 _ 3 14 0 4 2 0 27 / 0

 00 0 وتب 7 7 17 ف 2 ليي ل ا 7 300110011 ' 3 / 2

 (قنلر 77 افلا رت« هاننالست 0

 تضفلك:اثدللا (فلخإ)ل راطاذا هيجان ُقمَصِيىذلاوهو ٌقاسملا كلاي ىذلا رئاطلا
 ص

 ترحامسات ناك اذاف أقرظوام-انوكن ىهو ةئؤم ما دق ضمت د: فلاح دمسنب لاق ماد

 مها امو مهيدي َنيبام لعب ىلاعت لوق 3و اهلاح ىلعامسد:لزتمافرظ تناك اذاو بار ءالادوعسو

 هلوقو نوايا عيجوتماب .ةلاعأ نم مهيدبأ نس هبامو مهلامع ل ا

 وم نذل

 امومكي , وفد نم جفا مو كبدي نيبام مكينلحامو مكيدي نيباما اوقْنامهل ل يقاذاوىلاعت

 امو باذعلان 00 زرئام او دوا سناب واخ
 500 همادو

 ه«فلحو هقلتخاو هد ودب ةقلتس اودملخ راصد لتس قوت > ف 30
- 

 ةغل انلا ل 5 هل لع هَماَح و

 3 تير 2 بل ص

 اساكرألا فخ اوءاشعلا َتاذ #8 ارصقم اولا لزعا ذا ىح

 3 5 بس

 فتح لاق ةبتعز, هاد هع لد >-ىفو روطلا قللت اومدسعب ىأن الفك تسلحو

 هنم؟ نع ىلع قفل ا فهراسنن :,عتوعو ة لصي هنغهللا ىذر باطخنانئر رع ثدح و5 ةرحاهلا

 8 سو م

 هنيه نع لع هناتسىلا ىدرىأ ىغلخ أف هوق 33 وصنموتأ لاك هفلس سل ِههَت 0 أف 3

 متبل نا هفلَح ىلا اهدرىأ مديل جرلاَفلْخ ألاقي هطمععا ذحيهَلَح ىاعجو أ كلذدعب

000 

 و 0 9 هو

 َّ 00 قلك وه داسلالاف يئاَحهةلعج ى أهذا ا وسال فدا عت

7 

 "00 ا و ملال نعم

 الا نا حرت 4 الا ثيدسل اوان 7 اوان بالا 3 0-0 دق
27 

 0 و 2 ايدل و 0 د1اهنمو .هءار و مهكرتد 0 يمال ل

 و مس سوح م م2

 موناشنو مجدا تا:فوغملا ف صعد ىلع 00 ءاذاىآ, مكيواقفلتضتاو ل

 © م م د عد ا 2.

 فري مهمالكتأ د ربع كعوحو نيهان ةااضاوأ ريا كلتا

 ليقو ةمئأألاو دولا رثآن م هجروا ىلعمجولا لاب ناف صعاب مون عقول ورح الآ: نعدهحو

 فاخأ مةالمااثي دحؤو ىرخأر روصملااهر 7 ,وصريبغت لقور رابدالا ىلا ايلف :وكاهدا ارآ

 ةالصلا ةماق !نمُث اال وأ مهفلخ نموت و ا لاعرولا
 وا هدم ٍإ

 ةفيقسلا ثيدحفو مهتيقاععتالصلا ن ءفلخا ىنععنوكيو لع ىلعم 3200 . افمويلا عجرأو

 89ج قه 3 سر ب

 دب فل كتيءارولاقيتيبلا فلس نوكيدير رملا فلك وانا ى أرب لاو ىلءانع ساو

 لعمرو حيويا يؤ +7



 د ارلا لاك مضل البق ونسملا لهب و

 قاب كيلا يطق دامو لمرات ماهانعمىفامو لبالا ناس ا

 1 د69 0 حشد دقالمج هالات 2

 4 (فنخ) ٠ ءانلا فرح « ءانالصف
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 هبا شنللا مسمن اووس ماعنلل فما نوكي دقو درس نبا سرق الرق اكطاكريعبللوهوريعبلا فانخأ

 ريعبللالا ناوبحلا .انمفا نوكياللسقو همدقن طانن مّسرالا َباصأامنانسنالا تو

 و ازاجينانالا مدقلب بلا تنخر اعتسسا تنل لغة ثيدح فو ةماعتلاو

 03 رار تاب لكلا م ظاعاض رالا
 سا سرت يسد م هه و

 فالخ ني قسانناول 5 فامقخلا موصل

0-1 

 قاف قاف كلذ لكنم معسجباو سلب ى ىذلا فلناو فخ قاسن مل رضا امنك بدي راسا

 م 1 لق

 ىلع ةهيددب ا رراعي ؛ٌلكراطقاهناك اضعياهضعب عسسل نادحاو قم لعُنبالا تايوتا

 تأ 00 هداعو ههبت دلل 0 أو ةروط ةمرغوأ تناك ةروطقم هيحاص ند

 ١ ىنعالالاهدسألاريثك ضايغلا
 ىو دو و 9 00

 ادراحن اتم ىَسْصأ أو 2 .ةياهمهيلعدروردختامو

 رعاشا الوقهنموتةدّسأ دوه ىرهولبا لاقو

 لمس اناَمَح ليغ اروص* 5 مرابصنانبلا فا طا 5

 سمس وم 7 000 هةهءصودوم هج 759

 ا د 0 رب اا

 اهمشع اههاوشأ فلست لامىأللب الا قالا كالا ا 00 -1افىو

 وم

 لرد ل مال كر نم برقم ىف أ هيب و نسما لسبب افا عمال اكو هيلا

 عبدضلا وك :رابطات 100 وب رعلانانر نعد 2 0 20

 3 رب ويلا فشخ دقو ريزتللاو
 ناس فحمل ؛اويريش مهنا بلت لابس سهلالا نعل 000000

 نا قويدر برع توصي شق وسال ١

 نوكنالوئ :رهوما لاك ان وصىأ 0 بدلا ديدخلاه سيق ل 22 ءالا
 9 0 ه6 5 تو<- ماه 5 مومص

 توملا فا مناومنبقو كح اذا سارق توصاشبأ د علا رالا ةفديفكلا

 باطلا فأن ع كلذركذ ديردنبالاق رب ”اط وذل اهفنأ ندير اهتوضاز اك أ

 وه 20و

 فوخفالا ل _ضفملا انناحصأن مدح هرك ذالولاه هتدحام ىردأالوهديسن بالاك شفخالا
 ا

 نوكتالو ىرهوملالاقهلوق
 اهقسلولصالاءاذك 7

 رفط هلعلف هس نم ايا

 نكي منا هممزحسن ضعن ىفهب

 ىرهوملاى نكف مقلااغط

 ررحوهوهفوأىره .نالا لدي



 (ففخ) . ءاقلافرس « ءاخنالصف 1

 فضى وكنت م وامن وكس ىلاعت هلوقو كلدل يدعم تعلقت اهماىأ اهفذذن لوالا

 ةيفلا لاقي و اضيأنيونتلا نعكلذب كيو ليقتثلا فالخ ةفيشلللا نونلاو اهلج مكلع

 ناثيدنكفو لاسملا في فللا لاملاٌلبلقلا فاو افافسلا ود اذالح رلا ٌفَحأو

 فاننخأ ألعفيفتلا عم واندلا 0 | ولاملا لق اريقفىأديل |تاذٌفرفَخ ناكهناد دوغ م

 ىوربو حالسالو مهل عاممالنيذلا م 9 مخ مها هو باص ناب رم دامو

 لح لد هود ول اننا 6 نر 1 ةقلتا ثدللا اضأ فخ 6 وب 0 ومها

 8-3 سا قع 9ع

 باتلا كسك هيت .وهفةفخ فت فخملك كنوزعفا اوهلعىفهتقَخ وهشدط

 2 وو ىك دو د هر هلم مل

 [كتش نة مئوقلات «لقثمهملق فافحر رو دشنأو فافتوهفادقوتم

 ظ هلا تتش ىأ فدو فيفتو فيتوهف لجل ٌفَسأو مدد فص ةمذللا فاقت 5
 ديرب قالا هوندا ثبدحا فو للا ل_لقناك اذان

 ناك اذازع لاح ًونوُمل قاضي اثيدحلا نمو اهو اينالا بابسأو بونذلا نم فلا

 د هاو لمَن فالخ هيدا اوليقثتلادضقرفةةلاوهرض ا رسله ليلق

 ؛ 1 .*,لعاوصقتشال ىأةيصولاو يملا لاما ىفناف يراوح لااا د مياذا تاك

 0 أ اواسرئالى اوم ةياور فو ضرالا ىلء اوه اطع ثيدح فو نوصونوا جنم نومعطب مهناف

 مو دوحسلا ىفا وسار كما او زال ةنالازا دوصملا فوكس
 5 | كيدحه

 0 1 ا قفروك دموهو ميلان ىو رب ا لا ىلع تبمج مصفف دصساذادهاجت
 2 سل

2 

 ا العر اوم هلزمن : م ف

 عمم هس 2

 ع .اوركي وك :ماوحارقنيطقلا فش لا اصير ةدنءاوأ را لمقو نيعرمم

 سانلا يأ هض سى هّسطخ ثددح ىفو وُ اَناحلاي لزملا ١ نمريسلا ةعرسفوُفدناو

 هو 7و 500

 | ادا رياك يكرس ىأ مرو أ نيب كر ويا

 بع ع دك و

 ٍ لهجع لتقاارك انش داو ريسةعرسو لى أف وفح قمناكد فر 6 دح ىو

 2ث 9 دى
 | ملل اوةعل يدا هدد لا 2 ىأح 0

 نمل + بقري تلا, ماوس د راطانههبالا كاس نتن

9 



 41 (ففتخ) 2 ءافلا فرح « ءاكلالصف
 س7 ا 7 77آ__-ٍشلسسلل لل 237779797979707طسبسس7الا

 همسو

 انضًاءاطل 0و ىربنا عارذلا سحر قلنا عساو فر ظنكم

 عوخ < رااولقتلا دضُشل اولا 5 رغال ةمجلا ريغءاطلاب هن رصاشي لاف رطختو

31 
 م ا 0 00 رص دا فص حلما ووقع او 0 9

 تئقرأتك رمل مكي اءتتش لبو نس ل أني رسوم ىأ حاج 0 لاحت الاقث را
 م 5

 وشو فيقشارسكلا فلول فرح : لع فل اواوبشوا ابشر فرتاتنراناكر لقد

0 
 0 فش

 © مو و مّ م

 لقتل فعلا باوثأب كوي #3 هناو صن عش مالغلا لب
 رك

1 

 و
 رد ل «ةيفَح عال فو ةليلقة عام فأ هياعصأن مه ىفنالف رش لاقي و

 هضم 8 32 موس مع

 لطه ف خالك عر رنم #4 مداو كركر ىلتت ىدعأ ا لاق

 عر اهقضسساءدسسبا الار اذاحرقلا مسا ونام سا اذا وح تالف ١

 لازأو للا لعمل ذاهب ل تشيلو راطتسافامهل سيرا

 ل ىنذحال هناك ةسمع ءرلا ىدنعنباتغئالهث اسل-ضعما كما دسعلوق وقدم و

 اذان الف هّفْعسا يذلا همس بَلط هاو شدطلا ىلع كاج ىتحكينضعأ اذا

 هديسن الأف نونقودالن يذل نان هضتالو ىلاعت هآوق هنمو هيعفهعابنا لعل 4 لها

 مس 5<

 نيذلا ا -رذتالكأ كبد نعد زم بال ءاذعم حاج رلالاك ند فيالو لامن هلوقو

 قضاة هنمو لذه الو كي هرعت سال نفط الو ىذهلا ْن وق اش الص مهنا وق .ةوبال

 هل اذاهنأ 0 وهنأ ار نع هفضسا لاقي لهدا وةشللا ىلع._هاج أد وعاطأفهموق

 ههجودهلا مرك ىلع ثيدح ىو هناهأههفختساوبا اتش اعالازأو لها ىلع
 كنأن وقفانملا معرب هللا لوسرا.لاك وسو زغف ل سو هملعدننا لصهقلا ل لودر اسلرلا7 ]
 ىنمت غفت نم ٌءارعلا كات ىلا هضم ءلهأ ق هفلضتسا ملاهي نمّسقْدَصو ىَدمْتتسا ||

 هلداقناو هعاطأ اذأ نالفانالفمَّتو عمى امعتسا لرتو ىانا كملت ةفحنا تيلطىأ
 هنثاورعلا فضي ىا را و همعاطأ اذااهريلّْنئالاتفَسو

 أ ا 1
 رمذ ف ذخم تغؤل 5 الاوحد لا ارعلاب أ

 ةزهسهلا فخسا نب وعلا ضعب لوقهنمو اني رقاو ماذا نانالادلو فود

 رخخزةداموف حلا ىطتف هلوق
 ىدعملا لاق

 مراو ىرختر ىلا عنف

 لهتكاوهنمقارعالا تاام

 هأ



 ادك لاوهو لم! ارسهلوق

 سوماققلا حراش ل قنو لصالاب
 فرسصتو افرق افرح هل. قام
 فاطخالاو لاذ اذهىف

 ملا فوحلارغصلسخلا ىف

 ىفوه اذ_5قزارلاهلوق

 ىلعفلالا ميدي لصالا
 ها ىازلا

 فرط#<: قاع مءاظلاب هلوق

 هأ

 0 57 تذكر 0 0 و ل 2 1000 رق ا ع ل اولا ةي  ودكل

 (فرظخ) . ءافلافرخ « ءادنالسف 9

 اضأ اس 0 اى اهم اهةيمرل ىرتسلاج م بر قّىطْمصف

 22 ه5 هوو 53

 فامعلا لاو #2 ىعدن ةصعشمو ىغت هفطغت ه
- 

 عع نو س يلو 2-2

 افطخأو اهدمصناصأ اذا #3 نرعلانومعلا تافدقض قاف

 روم ه

 ىلذهلادشنأ م اخ شا خومتدخ نا اتوطَحح زربنبا

 لداسالا انطس !ىرانملانيعك/ « اهنصونارقلا فارط ألوان
000 4 0 35 0 7« 20 7 - 

 اللا سفاطحالا مثهلاونأ اكو ليما ىف بيعوهو افتنالا دضليخلا ف فاطخالاو
 ةري5 و 7 3 لك هيف 00-2 كه ع

 هلوقو مدقملان ٠ ماطتونعلارصقنئدااو#«فاطخ أ الوهيفندالهدشن اوفو ارغصوهو

 ستةدع سو قاع

 فاطاوذا تاشئاطلامال للان مقا دع انيس عديصلا رص ضرع

 م -

 وءةوو سلؤمسوو 2 17 79

 نعلين نبل ىلع ةيقدُغيطانودلالا فذ ىلع نكلو تاغ ةدارا لصوهل نا

 طم ةنيلمو هفيطخاهيةفم هيديزيباذاف لعشيدح فو 0 اول اوه ىلار 0

 5 كد - هم

 هدشخ رعش ماس ماد نع ناك مهنا سذأ اثد 5 >قو ةعرسب ق عالما, فاسو قيقديزيطين

 ب ررعلا دنع فمطخلا ارودنم وأ لاك 5 وعد 2 مرأف ةفيطت 5 0 ىلص ينلا تاع و

 حس ان صح ساتا ري ةسوا
 ١ لحدود ع :رس امن وفطتع وننزل اهقملف زيطت مةق.قد اهيلعرن 0 نكست هنيسل د 2 ودان

 ١ دمع مو انيضؤملا ريمأ ا ءاولاقف ءالوُمكلااءدنع وديع مي مالسلا هيلع بلاط أن ب ىلع لع موق 8ةءج

 ظ ديزنتممكلا لاك رئاطولظ فاو قزا زاارركخاو هرّضح اماولكل اتفمةيطَسو

 ادد ءابخاهنم ملتح د هلظ فطاك ناسف ةطير رو
 ست حم اقل

 هللا ا١1 هم فسم للا لق أ املا قلل ياراذا ف اركز :رلا هللاقي نسا طوقهلَس نا لاك
 »هده 3 ماع 3 ه يسمع و ستو7 19و و5527

 فقرطتو هيسدم ف ٌقرامسو عساو فب زرطح قبنعو ربدتسم لا فورطملا ((فرطخ) معأ

 هو مد 2 0 ء2 ماسر هس ١ حان سرع

 »* افرطءاردغقلت :نإو 5 جالا لاف ريغال ةمدحلا ريغءاطلاردي رض ةدسلاهق ةرطخو عسوب

 - 2 5س 5 سمو 1 سل هو 9 هو و <55 م

 قو هتعاسو نمةوطخ نينوطح لسع همش »ىف ف رطخ# وهوط>فرطخي فورطخ لجو

 ماج الإ 7 نمقرطتعلاو تالدنالاناو مالبلاوةالصلا انس ىلعوامملءرضختاو ىدومثيدح

 ادعو درج كراع ((فرانخ) لعأهللاودادعتوهزواج اذا ةوشلا فرطخت فاكدلاو
 ول 5 6 نب ع ع

 5-3 اقرطخ ساهدلاهاعلن ناو 23 دشن او ةمدملا ءاظاانقرذ_تىةغاوامللا عسوو عرسأ

 زوعو نسحأو 0 ا ىتركس اولا داج قرطخو

 هد ىو مدوم

لخرو ةوطيلتا عساو فوط لجو ةشافلازوعلا فرظ ::1نا ثلا محلا رسم قرح
 

 عمركم ميس هع سس



2 
1 

 كنان كمل دولا س17 10 ويعم 0518 22 افلا فرح ي ءاخلالضف:

 دسالا فصي قاطااد زو لاك
 +: مو : ع1 سمي صر و م م2 ةجيدكخ

 ارج ا دوس نيعلاىًأرتوملا ىأر 5 هفكفيطاطخانرق تقلع تقلعاذا

 دا سلا اكو ارنوب ىرلاتول اناا ديك ولو نيعاأ ارلاوامعا

 5 نيس ع ةهمءومد5 هد

 يد 0 0 لبا لاند 4 ةرجلا و

2 04 

 وو

 00 قمل ُفاَنشناومدسبا ر نشرت ا

 *  ةقلرس ع م هس عع 5< ه5 #8 8س 3 ةرع

 ىدبت طفت :نوك !نال دوبعسم نبأ ث د دح قو فرطاطح هعجيوةنلساروغص ةماعلا هوعدد

 هموم 3 -كأ # 5 ع -

 رئاطلا فاطم اريثالا نبا لاك رسك مف فاطحلا ضس نب عتينأنملابخإ ىب روبقنم

 مكاو لاق قسافلا آلا لبرلا فاطر وةقفش كا ذاك ١

 نييصإ# 0 سع نع #ة سو ىو

 ىل ارعأو فاّطخ لكن م 5 ىنا 0 اويصصتساو

 انتر فطافقلا ىو يراهم تافاغاف فاشن يرسل أر لكل:لوقامأو ||

 و «وو سا وو ووو

 3 عطب يل !فظح سرفو هزاوطنا ى للا فاطخلاو بدلا ملة فشورعشا |فطحللاو

 0_1 مى سند

 العر فول يي و ا هنن نم مما َفلَخام قحالناك اذا و

 م سا -2

 ضم نماموهسنع نعلق أىأى 0 1اس وشم اعي رسأ ري مشاري_سي صح ١

 لاق هنمارب ا فطتسو ١ ا
 هك هو هدو 5 هم هر 98 ساس 755 :

 ىصضتنهبصعشمو ى 8ث ةفطخت #3 لوري فرصا ارعال او

 لاشو دصلا بالك ءأ_يس 00 رفات لطاوقلا هوى طاش بئذلل لوقت نرعلاو :

 وءوؤ

 تَفَطَخَو ةئفسل اتفطخ ناطللا ونا فاطشسه سسك 'ى ذلا لعد قرع ديلا صا

 تماع هدو مىلَفطخ لاعبو تراس أ امم نويل تلاقي تراسكأ

 ىواهلا فطابخلاو ْفاطْخلا وهو هشبل عطتق.ذهل وي 0 دخلا دا للا رااوهو

 5 ١ قدزرفلا لاق فلس اهدحاو
 هوم. م و

 همنا ره باعصزوأعفاطايح 3 ةودرا عمال نمأتمردقوأ

 يم -5

 ىَّدهلا ةماسا لاكن ندا لشمال وقال : ١
 5ر6 س 2 5و مهم هامل

 . عاقل وتحد فل 0 0 ا

 5١و

- 

 ( ريشاع برعلاناسأ - ©4)

 هنأ ىلاريشد نينمعل انواهلوق

 توملا ىأر اضدأ ىو رب

 لا ا املا
 حاملا ىف

 لحرلا فاسطخللاو هلوق

 ها نامركوه



 اهشم اهب واضيأ ةءاهنلا ظفل

 مها طارصلا ثددح هراوص

 هنمدارملا
٠. 

 ىءاهسلاىلا 00 ا ل لحوزع هلوقل : ' ا ١ د و 0 10 4
 س -نو

 نادحأ ثيدح هذمو ةعرس هذ أو ئنلا بالتسا فنان هوههراسيأن ةطغلوأ ةالصلا

 اطبشلا قا لالهلا ىفةغلاّسوهوانريطتو لتس 4 | وحر هم الفريطل نفط تئانوقدأ ار

 قىذلا 0000 . 0 زغسلافو 0

 بص 2 ىو

 اطل عمدا ردت رع دح فد در وام وش وقر .رعمسلا فطخ ناطيشلاو هد دخلا

 اهيشتوأ 0000 ىلع ءاذلا مدار افطَد هنالناطمشلا ديدشتلاو فلا ابوه

 3-82 5 -دو

 ثتدد- ىو ٌفيطاطخ ا : بولكلاك ةحوحألاةديدملاو ةوفاطملاب

 5 ى”وس

 هلكرسلا باذن ادع م قطا وفلل او هن را ودن دوقراسي ىأ عد دوفط- د نملا
 -_ د ءو م و سد 2 1 ع هم وا ىو

 لاق 00 قيعلاةوَرا ور 31 ب 0 ويد ىأ قلعه ثم فطن

 0-0202 م 8 س9 سا صدع 2 ا 2 مود ©

 قطف ىمءاذهبو طخ ىورو هنريس قطالاو 03 هيي علا ةخلاقنعو د ربرحدح

 قطللا لاك ةدسعف أن ع ىربزربا ىكحو رعاشلا فوعنة طع ريربْدَبفوَعُبشاوهو

 ئىآإ
 -2 هص 711 هو

 هلوقل كل دب ب قلو ردن بةغوذ بدع

 سوم

 اهنا. لالكلا دعبانقنعو #23 انجيراماهوناتبقانعأ 3 افدسأ اماذا للان ندر

 قطائارعش 0 * نا

 ابعأ لا, ادد د سف ىعلا اءار رالي 4 :

 رب ساد ضع ع2
 نأ ني سس وكو

 هاكسينأ يملا بلة فص 5 اهغاو يعللرتستمصلا ىفو

 0 ا نع بل 3

 هم 2

 اد دولا يرسم كاذك هس قع لعبو آطناوهو فاننا نمذوخ مودل قو

 ظ ولما ىلا فطت رئاصلاةلابح فدي لعمل انهسشف وطابلا دافطخ فاد َفمَجو
 2 هم 2 0-0

 ا ا لجتلاوةادالا اهنمو الحلا 000 هديل

 عزاوت كيلا ميد 3# 252008

 ا -

 ناك اذاقدددح نمناك اذاَد ةركبلا ف ىرص ىذلاوهفالمللا مالا ُق فاطم ءانخةديدحلو

 اهفيطاطخ عابسسلاب ابيل داهيفهتسطف طخ ةركبلا فاطلخ لقانا و قايد نع

دسالا فيلات ل اكيوفياطشةيفةمامقلاد كين : دحقىف و
 ام ةديدخاءت وش هارب 

 لاق



 د( كك (فلطخا) افلا فرح « ءالتالسف

 ْ ديد. منو 'اخنأ رم - مهراصبأ فاضأر ةاسلل نع ودو ةدسطباةءارقلا هوىرهزالالاق

 1 مالا فطخأ رق نقاهديدثتوءاطلا نك“ اننا عفيف ام اهأ قو رسكلا عدءاطلا
 مى 5

 م 2 هذه 1 ل ع ءقإ ١ ود 2 ٠ م حرلو ىلا موكسل'اهتارسك 1 يد يو نسما ونهارا لاق َ 0 000 هلوقوءاملا ةحهذ تما و ىأ كا الاقل ل منكلاءاو _غاالاقو نيد رصيلا لوقاد- هولاق 3 6-0 ملا ءانلا ةحذتن.ةااوهلوق موكل [1 كف طرق 5 نمو ءاملنا ىلعءاننلا ةكق تمقل قلو ءاطلا ىفءاتلا تمغدأف فاتح

 هفساو ةانكللا قمداخأ ءاذعا١ 1 آسدل ف طمخو لاه لعش "1 الدم و ضد رم بحوإ ْ ركل اواسلا ءاملارسكو 0 حاجزلا لاهو دع دس ىو ص »صعب قدوع» مرايقو

 ىيفعم و رتك سوت مريغ عض وم ىف نينكا سلا ءاةلالرم نكرو قدسي لك صو لعشي نعت را الواهريغ
- 

 ومو ع سأ <

 ردو تن
 تطخ صو "ىدم هلا نخب اجرم يقال جد ناتغل فم فاخو لاي قابلا بيذملا

 ماقد تا صاع حد ده
 هبقوريادلا هاري زعلا ليزا ىفو عج «فطتخو هامش اواعد رس امص أ ار ١

 ل

 نو فان بارما فاش نم مالازيزعلا لب 'ئلافو مهلوح نمسا لا فطخدو

 ءاتلاتغدان ا الص اف ن :,س1 !ةءارق ىهوديدشتلا,ةفطقلا فطخن مالا أرق نمةءارق رق
 عاما ىلعءاطلاو ءاخن ارم كيف طخ ئرتو ىفاالا تامة هال ىلءامكرح تقلا وءاطلا ف
 رس وم وافل قيرسلاه ادعم ع اوال ءاطلاةرمسكاجلخا ةرماسلا

 و صدم و5, 1 20
 ىهم ل و4. .لعهللا ىلص ىم لانا !ثددلافو ةيصلا فاي كح ابو قطان فطن لجدو

 هوطم تاو لجرودين مهم رهو ملا ءاضع أن اد مر ةفلطأاو مان 2 وك

 تءمو5 نمي املكنال يدي لس صا ناودلا ةندسلكلا كك برو وم

 0 ..موهف مشوا مل نمجوهوناوم ١ نمنيإ 0 ةاغلاءاضعأ ني :.امدارملاو

 اهنواكأت و غلا تايلأو لد الاةمسأ ا اا ىأ 0 دل ميقا كلذرمأك المال
 تاتفطتلاو دقلارشالةءاضرلاتبدح و لاول ىف ةدحاولا# را ةشامللاو وص )ةسمو وسمو») 59

 لاق ل رصبلا فني قطع فرو ةعرسب ىدثلا ن مىصلااهذخأت ملقا ٌةعضرلا ىأ و ء
- 

 قرب وسير فات طخ ئذوبئذلا طادلاو 23 نفط ءاما فدل امأنو #27 1 5 - و 5<

 5 وم سصصلر ج
 ا
 داك 'رزعلا لد زن لافو هببهذ فطن هفاتحورصبلا ايلا لاو راضبلارونلفطاخأ

 لاق لقص 2 لواشبلا رعاعّشلا كلذكو ركل ا ئرقدقو مه راصب أف طق وبلا
 مسوموم #7 هس و

 بعذ ادسأ عملاق ور نعد امفس ن ءيوزلا ىور هرَسبا نفعا

 0 قرش قعاولاولاق هذيل لو مهراصإ نوبل داك لب وزعهللا لوقل قتلا رسل
 257 تح ت37: لق



 (تاطش)  ءافلا فرح ٠ ءالئالصف 2

 هم روسو يهد مو م5

 ىرك بليل لت مودر أ فوضخأرماو ء تقلا سئ «سنلا ضعبفو

 هو 7 وو ىو

 امقلد*انغلانا وضخ ىنعأ 01 امقلصو 2 يسال

 ١ اادلاوغز فنك مو ما ربنا 1 لاو لاحرلا ع نم طورشلابخمللاو

 وس هم ةهموو و سدو هرلل9) هس ووو 7 م

 فضرخو مادقلا ذم كناماو « مكب رضفرعي راواناو مناف رب را
 ممسوضس تح :

 ننجح رلادمعنب ,رفعل ل> .رلاور قمادك ةمنيمفاضخ نبا اب ومسمأل رفاضخا.ةمالللاقي و

 ممم و

 هيلتقَح راوتتاتناكو ع

 6 معلا. - 7 79 2و يزل يو

 قو انْضَخمم 00م ا خف بلا شتماو لهب شا دارأ

 رعاشلا لوقو يطب نوكيا مكلذد ةراك أ

 ه8 8 ا 5

 00 # فض ا 0

 إ اة كم فوزا يرش ( فرخ 0 الوعر يدا 2000

 [|5ه © و ىو م» ى هوس و وص 2-س

صأ فرض: ماواهدلج لوفر زول مرد
 ةيمدلا ىهل.قو بشت كلذ عمى هو ف

 1 2 ه2 ضد رك ٍ

 0 1 اذاريفّطْنحو فرضتخة أ سا هولا نبا . 0 نيدتلاركلا مدار 0

6 2 7 5 00 

8 28 21 
 هنا الو ضيبلان مسد 3 "0 را لصالايطيض ا ذكءاج هلوق

 ل ليضع ورعوب أ لاقو لقملاو ه:قالّشللا ىرهزالا (فانخإ) هع هحوتف مج )علو
 اهمدذق هىأ صدق“

 و مس م هام و ى

 فضا لم لا ناونقك 0 #4 0 رحزاذا لمع ل هارت

 قيل امها الع 1 :هلقفلتلاءهيشدنالةملْشَح لها 1 هلقل ادي -ٍر روصتمولأ لاف 1 ةغلرمسكلاءءاج نوكينا

 0 ا و ىلا وعع لاق

 اهلوةوداءفالضملا ةفرشع 23 هلاكزدلل اهلج ' 3-1 7

 0 0 اذك حلاوهولقو عج هلوق

 لسسقو ُبالتسمالا فلل (فطخ] للا وعم لو عسجلواو لن سومالا فىذلاو لصالاب
 - 5 0 93و م 22ه 461 4 8ع م

 هسقو ةدرملاةغللا رواية هر دكلا مة بالنا 0 لا ىلا واهرعو ا لةملارخ“ىل لقولاو
 هدد ا هعجب شوف هيطرام اودسدأب

 هيدتحا فرعت داكنتال ةثيدز ”هلملق ىهورسكلاب فل خفاف ش هلا اهاكس ى 1 هسعجح هي ,اوب ءامبولاقوأ
! 

 1 ْ فاطخ ف طخ نمفطخاٌورقءارقل اريك او .هراصب أف طخ ىلاعت لوقف سنوب اهبارقو 5 ةعرسل ةعيصممتك هأ لوقو



 ه1 ندع .. .ءافلا فرح « ءاكتالصف

 ا دس سلا مىلا ارعالاننالافو رم دع

 هده 8< سص و هد ا

 هتقل أ متع موب نم عساتل ارهمشلا تغلب اذا ةقانلل لاقي ديزولا لاك اناس فصق ْتَمَصَح
 3 2 3 هد م” هسو دا سر و 4 همر 6 يام

 ادك اهصح فص هل اود اداة بس تتكامل تيمو روملا ف راسا د وافاصخ فص تفصخدق

 اذن دبأم امفىذلا ولصالاب 00 ه6 نط 5
 اناس ىرهومبا سن نم نم لولا دعب جنن ىلا يقول لاو فو ارهمشلا غلب رقو اهل

 5 و 7

 هعمعم هيك اةصخال لئابقواَن المسكن يةْنصَحَو براك ره لكم ف صحون رمش ر ورا اوروشباجب 0-7

 د أ ا 11

 ىلكلا نبا ىو ر ردي لج سر ”رفاضي أف اصخوة سعي رب ربيع س .رثفاصخب .وبرعل ا نم

 سانلا نيس أ وكلا فاصخ سرافهللاقي نالوا مناك لافدسبأ ١!نع :

 ايسموسلااذسهانالاقفةعاس 1 رمق ه-.رفرفاحد ع عّقو تح يس ممل ,قأ فا مو ارغف لاق

 تام ةعاسعوب ملا كرت هيس س ارباصأف عول دز لع عتردظوم اذا هعرفتس ذهن

 مهيلعدشم جوبا لوى ءرملاام ىبسرف ىلعرهاظان وتقف مسه ءاج رف وح ىفاذهلاقف

 لما ترض ركدو هس رف فاصخمو لاقتكردي ىأ شي هلوقسانلا عش أن 2

 ىرسك دنحق الد ناكفاصخبحاصُتأ ىلارعال !نياكورو ناحل نما ل

 هعرمدف مهسأم و اي رى رة انلات 3 و مالم ضب رمل

 ىئ ربنبا دشنأو س هر 4

 يس مد ءو < 3

 اناا رافذلالمالا لعشسكل 5 ةيشعفاصخ قول هللات

 لصالا,| دك امأسأهلوق هأبأ عنك 0 ا وألا شعيدأ كاذو نفاس يمان 3 ًاوهلثملافو

 فاصخ صاخ نمارحأ هلوق ةمضم ص < هو -- هع |

 ىو ىرهوملا كلذؤعست 3 قعر فضيت فسح واودهلا ةديضق هذتلا . هاصخو : 2 1 لاق هود ا اذا د 0 "لاقت ةاسخمالا ثيللا بي | 0
 1 ذامامأف سوماقلا حرش (فلسع ( و هول 6 اناضتعا اهيل كسب اداوسلاو للا فت روصنموأأ :

 ماطق 0 ىرعوجلا 0 ا ناو لبةمئءالاق ىلا للف فسم لخخهتنا هجر ىربنبا لاق
 ف.كف ىتث1 تناك ىهف 7 3 َّ 2 مث مس 6# ىو ص 5. 5 ا

 لككلادارا ةعجو ىدخ كيسا ١و مرا اهبّقَمْعو فاضح امْصَحو افسح د اهب ضخ (فضخ)

 ها فاصخ سراف نمار حأ فسح للا ,ءاناماذا اد ادع * فلنا سو اهلا وانا
 نمارحاامأو ماطةك ىنعب همام وجم ل م دع
 000 ؛ فرعنمالا باوبلا ل ديال » فلم هياباشع ءأ

 هس دمع م رك س .وماعل ارطنا



 لصالاباذك ملا فيصخو هلوق

  4٠(فصخ) ش 'ءاقلا فرح م« ءاخلالصف :

 ىذئاعلا اقتل اك اهتعس لسملالب الا
 ارفاوتا لم اران“ ان فص امدعيس علا[ اا كوأف وأ

 مسمع تا

 لاقو اك ياعسلا و را رايب بيلا نيلا فيصل

 لب ىلعدرب كلام: نبةرشان

 ل ومو سس

 ادهرسملا فيدسلاانرتحاوءاكرت #2 انداسقاشب و لاف صختااماذا

 تا حولنا اك اعنا ثيدحلا ىفانغلب ثمللا لا اد طاف نافيشمللاو
 ٍِء

 فصل ادا 0 م اك ابلعل :لةفصحللا هام ءه35 :ثموهنمجدنلا

 ىذلا فصلنا ىرهزالا لاه صولا نمي وسلا فصخاباهيبشنا دج ظالسغلا بابل انه

 للا فمسن مكس ٌقئاهس فصل اهغا ثيل لافاكاظال غاي تلا ا 51
 م 7 هو ردو هه 9 -

 ىل_صيناك هناثد دحلا هثسورملالالج تيا دوبارعالا تو سلتىةساهتمىكوسف

 اة اوك رتلاٌة فصلت اههف عقر :وداهمط داخل كد روس هلل .رل.قأف

 4 هه 825 3 # هء 557 8

 ئثلا ىلا ئنثلا مضوهو فصلا نم لوعفم نعم لعفاهن اكو رسقلا اهفزتكي ىلا هلذبا ىهو
 ووو م

 ثيدلاهئمو اذ لس زاهر متم تناك تودخلا قو صوخا نم حو سنم*ىثهنال

 ف 1 اوامر اًلالجنومسيني رحل ا لهأ أو ةفّصخ ىلع سم ناك هنارخ رخآالا
 1 هم 7 و ساق

 هصوخو اسم سشلا فصحى ارعالا نبا 7 سلاو مالا قوتما اذا سلالم

 0 م , - هع ىه< 6<

 صضاس ,وداوس نما 20 فديصح وفضح !لمح ودحاو ىنعمابقتت همفاسقت ةيواصد وع

 م

 ٠ ىعساعرو ضاسوداوس 4 ار سابراو كلين دوت خالو

 2 توه هان ىرتارءادوسوش كر ناك املامخلا ن مفيصّلا بيذهتل اكاذبامرل

 ص 4 - -

 جالا لاكو تل

 2 سو ةس

 انشأ رب عحابصلا ىدبأ « افشكتءلبلاماذا تح
 5 مما ع هم

 1 أخركانم نيوكي 0 حامرطلا لاقو

 ٌضسالا نغلاول خلان مفصشنألاو اسمن رانلا تدون اا هاربظو لاما

 0 لت رس ع انوكانق وك امدلوأر اسنونينملاو نير صاح

 نمءافصتتا و ءافصت ةماعنل او صاب ريسداودل ف ا اكس تحولا هحطل ن نمّقاسلا

 فوصل اوهضايب لنقل تيوب هنانع هيلا تسول من كن اي | اا نآضلا

 نك



 604 (فصخ) - ءافلافرح هم ءاكثالصق

0 

 فصدخ (فخإ) اهعضوم ىف ةروك دمى هوءافل الدب نيءعلابو 'نلمهملاءاخلاب ىو رثولاف

 و
 فر قروطام كو فيصَخلقَلو هو 004 رز و و ضعي لعاهضعي رهاطاف طا هم ص للعلا

 5 هر موص ) هم و

 فد د ءاقوهورخ افو هل عن فص ناك هنا ثيد د_1اقو تدخل #قف ضعي ىلعهلضعب

 لوقدهنمو لءنلا فصاخ "للعرك دىفثيدحلا ىف و عجلاو همضلا فصقلا نماش در درك ناكىا هلع

 لهو هملع هللا ىلص ىلا جدع سابعا

 8مم و سود و ه<ءدومو 2

 فرولا ا #2 قولالطلا ىف ٌّتطاهامةْنم
- 2 - 

 هل برص <

 ا ككل درو نماعهيلع مالا امهلع وح ومداقسح ث حةنملا ىفكا

 ةءو يل ا م

 اراقع نصي ل ريان ونال اك ىف الا دبشثملا فصخلاو لعنلا فضا مةعطق

 نا 5 ىو 1

 فاك اهفنأهئورهاضف 0 رز ضارخدلا تيل
- 

 رفا رفاوحرام اواعجمسهنا قعلم هول ةحلدحلاا رفاو#ى لا قا أن وُصْاولازاخ لوقو

 ّء و 8« وو

 فصخو لعنلا ف صام اهب اهوذ و ثىّأا ماهو ةراط+من كفل الا فاف ران [ىلءلدخلا

 نمادلع نافصتةاقطوز ريزعلاليزغتلافو هق قد أو[ صوم صب وشلا هس ى عتاب ,رعلا

 ضعء»ىلء ةرولا ٌضهبناةباطي ىأامهتر روغافاعكسلا ضعي ىلعهّضعب تا ري لوقيةنحلاق رو

 رسكتلايءادلا رحوداصلاىءانلا مغدأن اة صخب اقفطو نسا ١*5 ارقفو ٌقاصتْمالا كاذكو

 تأفاصتخلالا ثلا .شفخلالاءاكحاهعتذفءانل انك رح لوح مهضعبو نين تسحا لا عاقجال
 . هم ب مم

 تدم فص“ او فصخ لاقي 0 ءاقروت ابر ءلاذخأب

 و 72 هه

 بل فرب كلا بسك ل داذاثيدحلا فو كلذلعفادافصتيو

 اق م هم ص 0

 كلذإ لَم وفصل ر وكلذكه فد اوهح و ىلعهدب مسبالى أفصل اور رثملا

 0 رمت ةفضلاو ةفّسَحاهتمقار الوقار لات اذر_عنلا سلما ىفاربلا نع

 فاسو فمحاهعجو لا مك ارا ىهل قو صوختا ع نمل ا

 "ل سقرك ذ,لطخالا لاق

 ريالا بدت 21 7 «٠ ماع ألا قاقشاوراطت

-- 71 7 

 لاشو ديدحلاثولودر فيصخ ةمدم هكر ناتسشسسلاامهو نينا ةلزذعنيةقرفاو راصىأ

 وهم :»

 نوال تناكولذ "هلوعفم ىععا الاهلااهلخدترلاذهلف كن ىأ ىل-- همام (ئارو نم تفصح

 تسدص ت

 تفصخلاةي ىربنبا ٌىرصٌحو هفاعقا ننوللك لاف ىعجامنالة قبس اولاد

 ةفصخلاو ىصخلاوهلوق

 اطوضملصالا ىفاذك

 ررحو

 تاذلعزلا فصخلاو هلوق

 كلذكودرملا لك و قارطلا

 هلءلو نكستلاب سوماقلا ىف |

 | ةيوقلاو لق ءاوق لعشا
 نوكمف ةعطق ةفصخلاو

 7 ررخ نكست
 لصالاءاذك ف اةئهلوق

 ررحو سوسماسقلاحرشو



 (فشخ) ٠ ءافلا فرح « ءالئالصف دس

 دشنا ١ و اًميثتعاملا 7

 3 0 2000 م سا تدءدو -

 و2 82 ص

 مهارات

 9 0 اك 01 فش اهم جف ةحئام 0 لدالاب اذك ملا نشر هلوق

 ماذا دلو لان رمملا لمقو شمل اودكرطاة ف ناومفشلناو فت 9 -
>5 

 تغدل اةةفشخ تءمسألاناكت تاك تاملا# هنأ لسوهيلعهللا ىلص ىلا ن ءئكوزو قرع وص

 ةئملا لشد ار :الى ناك[ امل اليللاق رس .و هيلع هللا لصانأ ىر_هزالاةاورو لالياذاف
 ه- عه

 لاق هوتوصلا ليقود دشلاننم توصلنا يبعو ألات 3 ارال لق ةفشإلا عمساف

 ل ع ار ها

 حاولا ٌتوصلا نوكتسلاب, ا ءارشلا نعىرهزالاىور و تودلل ةفشْخو ةفشخ

 تعمس تلت معل الا ىلعفيسلا عقواذا س رسل لاقو كر راو سلا كي رلارةفشلنا هريغلاقو
 سو ةدض

 اب رهف أثيدحىفو انتم عب الاه حالّسلا ىلع :لا عقواذاو ممم

- 

 #5 وو هس رة ص و 02م2 دع 7 و

 ِ 1 يلف شللاو اهثوص عبسصلا ُةفْسَحو دب ديدشلاب 00 ا تل

 مَ -

 ماو ْ نفر لس ةلوهسلاهيلع || نارمغلا ف شنو هوق(؟)

 0 1 و نع نادل (دعقك)

 هانعموىلاءاصلا لاف ث دلل ١
و فاشخماو 5-3 اريفشتعو اقنعَن مح

 اريغشنَح

 3 ا

 كفا لاه اهرافشا فع م .ورارخ الي اهازاض و خلاوتلق (دجللا عضوم)

 نادر ديل اذ سراقلا
 ةرصبلاحرخ حراو سفدن لاخي ناك هةيواعمشدد_-ىفو م اذكواذك ىلا نا ه 5 مم بأ 03 م ماثد - 7 5 ل 7 .

 امين تمنت 1 ناسا كا ماب قارس انا ناسالا بحاص طلع دقو

 همر ادق زاقب نأالا هلك كىف نكيرلدي ريهيلار .داياذا ريشلا ىلا فشاخ لاقي اهراغشلا رخ اىلاناركااود لاف
 فرصتو ها انهام

 د 2 1

 يقوسحو فيدكس سونا ليا تورت لادا حرش فزللا ف كلئاو هلوق
3 

 هشام فذ تاكا ةعكلا تب 58 100 1 عم هأ ”لمهملانيسلاب م مهع 5 ب نو نك د | ٍِم . 2

 ! رن ضرالااف تينت ةزاخ ىهوب لنا ةدحاو ةمستَقلا ىناطنللا لاورنالا نسا لاه ٌضرالا



 4 (فشخ) ٠ هءاقلافرح «ء ءاذنالصف

 مو عى سور ا ه© مسءو

 اسْحلامحلا هيف كرتنوج « افضغا نحح رم تفضغناو
 ئآإ

 تافدللا ثللافاطللا ل_ءقو افلا فاشن ىرهؤملا نيتبعل اريغصر ةني ةنعللاو

 5و -ه ء

 قاقتافن للا ندو لاق شافلا نمنح اوه وناقش لن فاش ىهعس م-ولسللا نالوا

 هع مو

 هعجسو رضخالا ٌبادذلا فشلا هقيشحو 1لافو رخل بايد فْشماو ءنيعركص نمدعما

 لو | ىدسحوش لبقو داوباملو :أىشخو هلو دب نوكيا أدم, شنوا !

 نمد_-اورغلاهو ًالطوهف ىبنلا دلونامّلَو ١ ىمدالا ءاهلايئتالاو شح عجبا هيسُمَم

 و ”ت ا 7 ءاع ا 2-6 2
 ريعبلاب رجاذا ىيمكالا ب ردا ةسعىدلا ليالا نم مش الاو فد محالطوهنارعالا

 ” :ىدورفا لاك بربه يلعسيىذاو هثدللا لاو فَسْخُْب رب لايفهم 2 2 -ه ع ركز

 دحاولا لمللا ىفريسستىتلا لبالان ل الماو و جلا مايو نانا
 ا هه

 لت هوم م8 , ودم

 ّى :رسلا تعا فش تاميحت « انساك اوكا

 قفل معمج فوُنافيضالٌق اننا نمدسحاولا كرز الاف

 امآو ضرالا نم للشر نيدو لالا ٌلٌدلاوه و ىلا لثمفتَلا وق دولا نم
 2-2 م صرع 5

 ىراذا هيطهاوهن شعحو هءسشحو هب هش لاةيرداو هدلاىفو دا ٌضرالا ىهف سانا

 م ) ةسوو 2م ع

 مثلا لبقو ت1 فرار زعل ت5 اوديشافست فل
 2 5 وه -- 8 هى 989ه

 قكلذو للا قش ىرهوملا لاقو و وشد فش ىدخ دقووخرلاود ا كاذكو نشكل

 مل رنسوع هم

 لاكش ادنع فسح لعمستورباةذش

 ينل وبكلا هنيح ىلع #* ةوتشبءامسلا م هلادك اذا

 ايئارعا لع "ليتك لس لاهئاضاومالكلا الشق لصوتس هال ١

 رخ الالاقاك
 وو ةثهوسد

 ِبااعْنلاَلسلاملاَو ا 7 مهر وما لج سانلا ىلا يح ىلع

 تنبلاىربنا لاق با رعالا ع نمر لعفلاوهو )ثمل فاضيالامىلا فيضأ أ هنالوأ

 هنال ل لمس جلا * 3 :رهسءامسلا مهقلاديك اذا ع اوس

 ةغبانلا لوقد|ث مو ىنرمولا هتفاضال ف ىبمل ءفوهورهىلا هئاضأ

 و

 نمفيسشتلاو دماجْفْنَحو فشانءامو 3 اصلا ىلعَبيشملاتَ تاع نيسح ىلع »

  75 62١رشاع نرعلاناسل (

 - ثائمباذفشللاو هلوق
 يو رانك لاطاو هنا
 اضدأ هلثم ىظلا فشلا

 سوما لا ىفاك

 لصالا»اذك هن ش نحو هلوق
 لص نأ ارهطد هةر ىلع

 ىف ىذا نكل صضقفح

 هضة-ناسللاو سوماقلا

 هنض ةحام يفد لوماقاأ

 ررفح نر ىبعمبهي شذحالو
 شماهموخرلاو دلا هلوق

 وخرلا هللا هباوصلصالا
 نوديسوماة|!ىفوهو هأ

 هءصم هيتكواولا طسول



 ررحو لصالاءادك

 0 اندغماءانق ضرالا عقو 5 اند اامادأ لسللا عطْقأو ا

 ا ا ا ل اا ا ا سا ا
 يق 01 1 9 00 ىلا * ا 1 «ٍ 5 .

 (فشخ) ةافلا رح +« ءاذنا لصف 1

 ل ص 8س ع

 تفس شخ ن نما بوما ذا #3 هنأ يس دق تارئقوحأ

 نا ىلع موقلاتاءلاقيو لك ًاريغىلعان رش ف سلا ىل رءاشب رشمهلوق فركب ونأ

 داكتأ ًمفاعاهل ن كيلا ذا فسم ىلع يادلا تتايوهن وو قئث مهل سد اءابجاااناذ

 انالصقل حلا لاحم تح د« هبتاقن لسرال فد ىلعانتي

 الا نالفتايئرهومملا 1 ل رد كلابحلاَ ولان ىتحانل توُثالىأ
 و هم 9و و

 نال ىش لاش ناصقنل 0 راسن لعس حك نأ با ودا قفسللا اواعت اعىأ |

 دشن ا واضي أةفيسللا لاق د وى :رب نبا لاق ةصيقتلابى أف دنا

 سمس متو بورا سس و 3

 مر اومانالا ف قغاوفعأ « ٌةفسلمو معي ىلا تومو
00 

٠. 

 انكولاو ال لس دقوا ولاة ظسافناو

 ا فاو ٌشسان طمشلا فيقتل مالغلللاةيو ىنارعالا نبا لاجترلانمُمسَعلا

9 4 5 4 

 ا وألاتو 00 امتار لكي تا روش ع قتلو مم وسو

 موو

 رشقلا"ىدر كافي سناو ريمتلاوهو ددسن !لاق نيسلا نوكسوءاحللا مضد ف سكنا وه

 ةرشابنرحل نا وةشتلا نون اولا نا معز :ٌرودرك دتلاف ىلعوت ماكي ىنايسشل او رعى ا نع

 سانا فاو لاعب ةسنملا لوألا نانآلاو نونلا مضي نال امهاضيأ هنع حو

 7 1| عب رسلالاجرلان مف هول اعبر رسلارلا فشلا ( فشخ )) ةنيللا ىهو ضرالانم
 - ع - 2 0 6 8,58 مصاص

 نهد فيشخو قوش فشاشو عفان راو ذو لع را يشأ

- 

 رو -ه

 00 000 لبللا لوه ىلعن اني | را امهو يدع ل->رورعولأ

 ار هريغو أل سللا في هاذلا وتلا ورعب ير ا ةقرط ل يللا ىلع" ىرت

 ىسعلار ىلسملا كالدشنأ و
 ص وص

 5و5 ليد ول مو صم ري  ىوص29وىع

 رقلا فوم ىلا ففوُسح ىَرَس #23 نيرامتتم راسإم وا 8

 بما داوذ دى كو و

 اهنرحت انني 24 جوخ ألا هجن قست "508 8 595->
 ك1 علق 30 عع ١
 فوشخ قد مرمر 35 قرح اسنلا نم هلت

 سند ع 62 <
 نع يلاسا هل س )» هص 2 ىه 5 ى

 َفَنْخغا و ءيثلاففّشخ وف سدح ا ا را ةو ام طم سلف و

 ّل 8 هنفلخدامهالك

 تفضغلاو



 16 ظ (فسخ) ءافلا قرح 5 ءاذنا لصف

 م -ه سم معو 4 سد سول --- 2-0 2 0
 وق ورخام ساو هت 0 الا و49 0 كلش وفسفظاف

 وو 2 وِ - و 9 7 ا
 لفسحع خوة 1 عجل و اهتام رك ةداماهل حطم مةةراجف ترف هر يس وف ةوسحركد و

 ومس س 5 8 دوم سس 8و 2

 الفءاملا ات اذا فيس واهم امير نك رلا فد واغسح اهقَسَحدقو

 ل 8 سوم

 ةراحلا ىفر دك ىتلا رثسبلا ف. سنا ورعوأ ةعمامىلارفاحلا عاب نأ ف سكلاو ادنآحزنم أ

 هريعدشن و ةرثك اهؤام عطق الف

 س2 )و 3 6 ىرصص

 افيلحاهلرصلا نكيوأ د اهفيسخ نكن لنا تحزتدق

 دو امي مار عدم وافي نرملا تناك انو قست الاسلا عا وخال خوو

 رحل نع مهل فس مهقباس سلا ؤرمالاقفءارعشلا نعفلاسامهنعدتلا ىضر سامعلا نآرع
 «عهمو مه - مدد
 ارت ذاراسلا شبع فلوق نيرا غيزخأرا هناا تا لادا :رعرقتفاف

 ب عا

 هدصقو «ءاوننيذدرعشلا قاعه ل رطلا مهل لادن ديرب رع رثكءا عت عنف ةراخ

 ارئير فص هع لج رالف حالا ثيدنح هنمو كلدانيعل اراعّم_بافهلاثم ىلعءار هغلا ىزوتساو

 5 عا

 نيعلا لقمان باعلان ميسا و ًالملقمأ ا ريثك اتءلط أ ىا تلك وأما 0

 ٌدكناو اص قاطعا فلا غيدُن انا ةهلاذف “كو 'هلمقلا نع نءنيعلاوريثكءاملماح

 ىثعالال اق 1 امئاسنالا لمع ولال دالاس. و

 01 اذك ىلع ضرعا 0 لاق فخ ىطخهم اسد

 ميلاني سيقلاف رظلا ف دكناو
 هع 5ةصس

 ءاونن او ريس ضرالا دل #* فسلنو دي رماكرأ لو

 ةيَوجنةدعاسلاتو
 3- و هم 7ه<

 فمان قو دو ىداعلا لعلب 5 0 :سهسدنعام ىقانالأ
 ]م 7 وو

 سادس سظ دس ص ل

 0 ا ال فاو باسلا لو خالموهباشمح ا

 هل اداهملا ارم ىلعش دسحفو ٠ دل وقله الذمالو أى أ مضلاراضبأ
 ممو) و 5 هس سوص ب سس ابي 3و

 خرب ايااربما 4 أونا وهلا ناقل لا ع هللا

 م 7 0

 يلا اواو 5 000

 سو ألوقدشنأو عئاجلا ساخنا مهلا

 نبا هرسفلارهتفافهلوق

 تناك [لاقفرقفةداموف ريثالا

 هلشكا ها ا اهل

 1 ممم



 د ةدام

 لاحرلا فةخامطن تسأو

 اددح أ ةفارزخ<خت ساو
 ءاحلا وتسانمءانلا -

 ييععم ها ايدج ا ىف'يلمهملا

 ةءاهنلا ف ناف_بعال هاوق

 ها نافسدال

 ف مدسةتلات سلو هلوق

 (فسخ) ءافلافرح « ءاخلا لصف 414

 خا

 سيقااوسالاو هو ف بي ىذل وهب قد ٌفيفَتراَوَح

 انى

 تشنج 3ع دوعتلا ف دفارزع تو

- 46 

 0 حما ءالاسأ حب رمال بتل دوا كا عادا

 هلم دو # : تال م ةس او مرام

 هيما و أف وسن ا سم ص 08 يدم (دس)

 0 و ةهمص س تسرع مم

 ناوين بتقتالاعت هوز هممو اهفبب اخى فسح ضرالا قا فخومتا اهفسحو

 كادعقرسفو هلعاق مسيرلام لعاب ل قي دوت حو ضوال وع تست ضرألا

 00 - . 2 و 0 - 0 اي

 اكلي كبرت ضزالا هنا ف سخو ضرالا ه,قسس تاو اخ انب قلنا لاي اكان فسال

 اذاووقلابول جرامش خو ىرهنالا كلمتنا هنو سال انو تفك

 نيسعلا روع فيلو ةسيئائلابىلوألا ضرالا قالا ا امد فو ضرالا هدا

 هس »| | عم | سم و 98 صاع

 ميعايبج اهفسح دقو ورع قس نيس ِ || سأرلا ىامباهّدنيعا ا 0 0 9

 مصر 89 و 7

 فصساخْنيعو سأرلا ف اهاتقدح باغ ىتج تقفل هو ةفساخ نيءواهأق ف فيس ىهو

 5, و م

 ءارغلادشنأو افو تف كني علا تقسَحدقو تراغاذا

- 
 - هم <و 8 وِ و و هن 89

 فيديا عيعدنم لع 5 فوخ نقد ةقلملكنم

18 1-7 3 0 0 

 نبا داو وعم كو سمشلا تسَحو هلال را دروس
- 

 5 ومع م سم

 فلمت لاق رمسقلا كلذكوهقلاهقسو اهءوَص به ذافوسُح فسد سلا تعسَح مدس

 وضو قوش مابقلا موب فسم سمشلاومالكلادوجأ اذسه هرمقلا ف شبو سهلا تفسك

 و هص وص <

 نا ثددحلا فو قو كردفلا فوتو قرهوخلا رخو كما تامل فايلوشد

 لمدلاناك اذان سن زورمقلا حلاق هر ”ايطالودح أت ولن اغ- -كالرمقلاوسعشلا
 6 سمسا سم

 سوشللا ينكح تيد لا ىف قوسلادرودقوربالا نبا لاق هلعاف سلام ىلع حو

 هربك ذتلرمقلل ا-لغتفاذ- هلثمىهقالطاامافُف ولا ال قوسكلا ةسغل ا!ىفاهل فورعملاو

 58 ا اور ءاحدق هنأف اضد را دولا سياف أهون .عمشس سل !ثدنأت ىلع

 ٌكازرتشالف د ا ملا ىلعف وكلا قالّطاامأو نانسصكتحح” . الروسقلاو سمس هشلاَا
 رو 2 2

 هنيه دج عواطمفاسخنالا اوامهمالظاوا.هر يناس وسكس ااوفوسكنا

 أ فرعَضةفارزخ ل حر (فيزخإلا يل اهنا مطللا ف زذناو هقدر بولا فرو



 : غ1 (فرخإل_ 20 ,ةافل فرح ع ءالئالضف
 ك0 ذأ ]1|][|1[1|1|1|1|1]1 <[ ] [1[1 1 1 1 1 1 < 6888|

 قو 2

 نول ضاكلاك تعبأ افا جلل ثيدح فو عئربى ا انهفوانههن فرصا هقاقتشاو

 لمذا فورد اوّل اهشاراغصلا نافردلاب و ءاّلعلا راكلا شاكلايدارأ ل يئارس اي نافرت

 ةتسْغلب اذا سرفلادآو فورثتا لسقو يرن كرام ل الا فيرا فئام

 ثرهل اى نمل >رلدش 1و سرقلا نا ومالا الح ةعسوأرهشأ

 ىقاك هردص# اداو>هلوق ا مع 23 ورا نانتساكسستنكسو

 حاصعلا نمدور و - يك

 دوعلاةسي ٌؤمءال خس د ويقل راط عباصالا عوُفد 1
 هنأت وب :رعلا تددعأ و :

 هيهح 5 سلاو نانتسالا و نانتساناهمد دوامة ىسعل ةمصوهلوقو د 3 رملا عم دا رآ

 عوذدهلوقو ثوغلاوبأ هف 1 كرط وكاااو نرالار هم تاب لطم اهتقلا 1 دب رب

 داوعلا سني لوه .هلارب سوعتلا ح ا خا

 مس م -

 م

 سقلا ىرما لوقامأف“ ةيادلا ليحاهي فدي ضرال ادت ةديدح دورملاو ةنعملا هذه ح الصنم

 اهبَّتفراذاو اهتكصسا اذا اه.تاحف اداوحدب رهنافاضيأ أدوركاو #2 دور اوةتحماداوج 0

 اء و - 1 خ وهو 5 »وو

 لأك فر هعججو هنعمل ىراوهودورلا نم لعفمدورملاو

 5< ميدو ه8 مس

 0 * 6 نب فاو 00 1

 و 3 0 م

 نام قرامو نات فراشوت و ىء«رافوهةفشحو ا لاق طال

 وح و صو مع

 فشل اق وةفصرا ىه هوةلغيلعلا ضرالاةشركل 0 آهنللاو نعل

 نيرحملا فن._سب عدس ىنيدالاب نءءاضسلاب وروصنمو لاك فاشرخو فاش وهف شرتو
- 

 ومص 5 سة #تء

 و هم 5

 ) فقرح -( لعد :ل-اهيلع ءاملا هدعاابجلا ااهتكشتع ءولامر ف 00 8 هلل اعد : عضوم

 صس ورث 5 ى

داوتلافو ناس آلا ةريز غنا قونوةريزغ نر ةقان (ق2) ريصقلاة فقرا
 قوهاذ_كريصقلا هلوق ر

 لو ثدنأتءاهنود,لصالا 2
 مدقتو انهدحلا هل صرع تطلع هرحاوةقنرحاهتدجاو اهترغماتعلا تق توتر تلا تن ون١ -ح

 ا

 ءاخاىلطفىففامللوهل ىطقألا دايزلات قولا زعل
 ةف-ةنرح ةأما"لههملا

 دما داز 0 أب ةريسمق 413 0

 ررخ ف صصعت ىأزلابو فْزذلا ىرهوذلا شم ارار اة ارا وشو نطل نمل عام فوتلا 7

 رصملا تايخرلا فال #2 زري ةئابابنم

 0 يواوص ممم هر را 2 ٌ_ هم

 هقرح افزخء يشل !فزخورطخاكز فرب نا فازلا هع ىذل اوربا كير مهلا

 1اس سلا



 ةفر-* ىلع مكتكرت هلوق

 ىلعممكرتذياهلا فىذا
 هعيفعم هك ة فر ليم

 اذك حلادإو فورداو هأوق

 لج ةدامىفىذأاو لصالاب
 ه2 للجاو سوماقا 0

 نم عد اوهوأ فورخلاا

 ها هنودان5 نأذلا دالوا

 هعيفتم هتك

 (فرخ)  ءافلا رح « ءاخلا لصف ءا؟

 ا مسد 0 سوم ٍ
 ءاوطنا نطبلا فو ىلصرعت #* اهارأدقمعاطم نع ضرعأو رخ !لاقو

 و م 23 8 3 -

 ىلع 01 ارو ارتد مو البا نئاسإو اع ضد رمل دناع هلوقولاق

 "عارضا

 ىلع نوعي بأ طق كول كودو مال اهتاوخلا ىلع لمحت ال تافسصلاو كدي ريك

 وضد

 هرع لري نيح لطفا نمفرتعام مضلا,ةفرخلاو ةنلا ةفرش ىلعرخآثيدحىفو ىقعض هه

 ه.ةاعددق ىلاو ئ ركب ىلا ةحلطوب أ لاق 3 الا انسحاضرقهّللا صم ”يتلااذ و تارا ا

 ةداتقىأثي د ىفو بط راو ل-تخأ | ىلع عقيمن ممفلاف رغاو ل2 نان ات ىاتقدد

 طقلت ةفرخلا لحرلااهذ_تأر ىتلاءلذتلل لاقي و بطرلاهنم فراس ىأةر كدت عساف ْ
 مي وو

 ىلل-ةوالسلقال !بطرلا ن نمابلعامطقا القا روكا رقما دقو و 0 نم اهيلعأم

 قدها ريبكوبأل افو اهقرطىلا كلذ هيَدوِب ىأ ةنلسا قي رط ىلع ضيرملا داعشي د-للا ىنعم

 3 10 رضالحر فدد
 25 )رةهضص معو

 فريم ةمادا ماك الاَقوف #2 هدلعدكربقرخلا نيحدقلو 2|

 اري 00 9 هه ًَ 1 0

 فرخ غيرف ىنبتانأاج 35 ابهرت ار هنأت

 لوس مسيو هيلعدتن ىلص ىلا تعمملاق مالسلا هملع لكعنعاضت أ ىورو عساو قبرط غي رف 0

 هباورىفو 80 رخفادعاف ناك امناك هياكل اي دصت او هلوسر وهئااناعااضي صداع خرم

 لاو رواه ما نشا ف ىأةنا ةفارش ضب رمل ادئاعىرخأ

 ه7 19 مورو هم

 ارا لوعشم نعمل بح أه هر نم نفور كاد و رسل ضير ملا دناع

 مه 4 98د د 5 ه2 ومو

 ىَأ منار, "3-72 تيرا تبدلافو مدارا قدرطلاةفر غ2غاوفرخملاو

 ف ةارذناو هو رينبو دل راحل بلع اهفاف أب اهَدهعىلااهقب رطلتم لع

 و . و 8- هه

 900 رحتد :دح مهلوةىىلكلا نار 0 اولاهو بذكلا نم ا 5م

 همم سصا# سس 0 سى وو م 00

 امم ٌتيداحاشد- < ناكف هموقدلا عجرم نما هتان نمو ذع نهدفارخ

 9ةءوم

 لاق يلعما ىلص ىلا نعىوروسانلا نا ىلع ىرف ودك ةسانلااهتن سكي ىأ ع

 هدو و
 ثيداح دس امتلاقىيثد-تاهللاكاهنعهقا ضر ثناعشيدحفو قح-ةفارخو

 ص ضم

 نم ةعوضوملا تانارثنا بدي ريالا ةفرعم نالماللاو فلالا ل دنالو ةغدتم هخااراوةذار

 و تمصو و-هرو و

ك ىلعو ثيداحالانم نودي مل كح ىلع هوس لنا ثيدح
 همست و لحسام ل

 هه ست و
 دى 9م

 . . امي .٠ 9

 ةفورخ ىثنالاو نافرنوةنرحأ أعجلباو ةصاخ نأضلا نم عملا نودوه لءقو لها داو فورخ او



 كا (فرخإ ةاقلافرح * ءاننا ضف

3 
 : . ع اء يا هب د ا ل مب

 نمالا عملا ادم تقرخآأ فرع الو ©تلافو ترد هش رثعا قيط لوداع تازخ جلو

 هدم مدعو هس قةمووم و هةر

 همريصةقركتخاو اناوشوافارخوافرتهفر معلا قرتومين تلو بفقانا مك رنا

 و وس وو ع 8 5همهو

 دنا ارذاو 0 ةلوعف مرصد ىآ اهرع فرد 1 كلا ةفورخل ارمانتحلاو

 2 م 28+ م - 5 2و هله ل وه ءس م هو

 اهفرخ أر اهلا تفرو لضتلارمانل فرخاورعوأأ رذلا ةتطقاذفرُأنالغّترَتو صر

 ارسل مقل فارتخالاو 0 "لذا قرخلاو 0 يرو فور رثلارايتا ىلا ا

 فارش جاو للا ىف فاح ا راما اونا للا قر ًاوةفضح كأن ءايطرو ناك

 هي وا 9 - ص م س2 سه ا سولا

 لاعب قرشا مسالاو هك "1 اوفلا فرط نمد فر لجرلا فرو مهراظن ىأمهفارخاواسرأو

 اهنأعا

 0 تت ع ل ارصشلا نا ثيدحلا فو ءاصلا ةفرسرَملا

 2 و رو 0 0 ع 3 6 ءمو 100

 تلامس مئاصلا فرس" ضنا اًةريع نأ ثيدسح فو كاوا : نم يما مضلابةفرُلاو
 ا

 ةفوركلاو اهفرتكة فرح لاهلعج" لك هوَ أو هيلعزاطالا حسي نال حاصلا ىلا اهيتواهكأب | ْ

 نمةريغصلا ةعطقلا فرذكاو للا نم َقرُحامةفار ناو ةفرشلا ل ]ىلا للا ةفيركتاو نزخلا ا

 نانو ئوربيديتلا نعل  املختلا ةعاجى هلة لجرلاايرتشي عسا تملا

 يىس 7 ىو <

 اا جروس نكون رلاظمرناس لالا

 رن قعدنا 000 اناداردو عقاب

 ٌ و2 دهم ه سو

 ىأديف قرنا مءاسغاو فراخ ى هو راشلا هسيفَّىتمعأم .رسكلا»فرخاواهرام ظ
 8 سو 2 سمس )عد

 اف نرصد خ أهلا ثيدلسا فو نط لابي أطأ نمش فزحتع رغصّلس . زر فرخ هدمت نبا قلع '

 ىأ ىلعتراهفةينقا لاق و لغنلا جف 0 و رلا همن نةكامرم هكلا فرغ ا اهدع قف

 ظ-07 00 ا شمول يفور ااهناز لطفل يسيل نوكي الدسم

 نم فورا ىلعو لسخغلا ىلع عقب قرانا ابل اوه ىرابنالانبالافة نما نيتاسوف |

 لوك أملا ماعطلا ىلع عقب مق تنكرو مكاو عضوملا وب يملا لع ر عقبأك ليصل
9 0 

 له الولاو فورخ اب بطرلا ىلع فران عقتن ًازاج كاذزاساذاف بوكرملا ىلعع ةدبكرملاو

 ى ومس:

 تدصت لاق برعلا مالك شيشفتلالملقالا اذه
 و هس يو صف هده - 1 8 نع <

 تذعلا ب رشم ارحم أن مظل «. :ىدازفازجتانملا بدعداعذقو ل

 طيض "رلذلا فرخ لاو ةلوق

 ددحلا لصالاف ف رخ لا

 لعل أ دع_قك فرلاو

 هلءاوها ىرهولا لقت اهمسفن

 ناوضسن ضعيف هب رفظ

 ررحو و زعلا ىف طاغن كان
 ىىوصم تك

 اد_ه ملا نيتاسس ىف هلوق

 دئاع ةياهنلاة او رسسالا
 ةنخلا فراك ىلع ضدرملا

 ىفانهةياورلاال عملا ةغبصد

 هتك دارفالارة.:خلا ةفرخم
 هياتم



 عا ل م ا ا اسلاك ال وو ا وت ع شلل وع د الا ل ا و د لا م ا
 3 3 9 ذأ 4 / ا تول أ فا كيلر :

 7 7 1 1 2  نيرتاقم 2 3 3 7

 ةكمنيب ىهلهةبكروهلوق
 هيدوأنمداوو !فئاطااو

 صاع ىتبل ضروف ئاطلا

 لبجوأ قارعلاو ةكمني
 نيمو ىلع َه ةزافمو ًاناجلا

 المد لاوقأهكمنم

 هرطتاف توقاننم

 ىف ادكهوه خلادوذءلوق
 ىف ىذلاو اضي أ ةبابهنلا
 دق هللا لوسراب سوداقتلا

 رهطلا نم انمفكنام تاع

 راذلا قرح هل |وقوزلا ىأندو د
 كيرلابرانلا قرح ةءاهنلا ىف

 ما نكسيدقواهمهل

 (فرخ) ءافلافرح ٠ ءاملالسف 1
 يا سمس سس م

 نيبامبيزللاىونغلاديزوبأ 01 دلال وامل جما عب لا ا للا 1 ل - 0
 وءوو 7 8 هرم مو8

 قرطعالد 3و فب راما راحو سبكر ومو و نول ورمل ىلا حف

 1 كلذاو فيرا ميلا خفي مقوم بولار املا لوا ديزونأ فيرملا

 نس لا كلذ مان عضوم كر :ردضاو مهشي رخناكملاءاوماكأ او 37 اودرح] وة ةسفنسلا تاعحب

 حب رقي لا دب الا حرط ىلع هنأ
 كى روم موسو 0 و5 وس 8ة وءم

 عب سو فرع قبل نماهم #3 ةسظفاش فاشل

0 0 0 1 0 0 

 ىفّنملع أت كت لوسرإبت راب دح فو تافو الأ هدهىفلخددنأ اءانعف #2 او

 : . 5 ماوه 0و

 ىعمل بقرانلا ق هم نموملاةلاضلاكر هلا ن مان فكم تاعدقو نهروهلت نم ع تم سنف فرخ
- 2 

 2و

 نءقريخالا في رثلان انارة فراخ لماعو 2-5 لل يل ا

 85ه مس

 ْ نولخدي ىمأ ارق ثيدحلا قواضبأ هنعافار خوفا بأةساورمشلا نمةرها فاك احلا

 1 نيبامةنسسلالو ىف ع نمفورجلا تاما وه رثالان بالاك هد هرخنيعيرأبممئاينعأ ل قةنللا

 ١ 0١ ' ١ نانا دخ اوترمالاتتسلا فنوكبال فيرذلا نال ة تس نيعير ا هنديرت و ءاتتلاو فرصا

 - : 1 "اهو , رخنيعير كلام نوعديرانلا لهات اثيدجلا هنموةنسنوعيرأتضمدةفاشرخنوءيرأ

 د 2 هزح رو عوك الا نبةلمسثي دح فو
 2 7 ى وسو #27 م 59 ودمر ما وعى

 لا تاز ركب 03 فيغرالو تارالو 003 فص الودماهذغي

 0 هانبشتتلا# ف ركاب ةباو للا لاو م-دأ فب رذلا فنوكي نيللا كرهزالا لاه
 10 وهو

 م - 00 يرحل وبل ايدها ا لاو ربةراعتسالا ىلع ف رتخح ىتااراقلا ىر 2ث نللاى 0

 سمس ج< 2-0

 نم دزاطلا يكن منيامشيدحلا فو ايار رنا اوما بط 1 :رائاوةيقاسا
0 

 ىلادق ةقانلا فرو ةن_سلاوهو بغير لا ىلا فيرشلان عمك نا ساباش رن مموج ةنْزَح

 لمص 8.2

 نال مص ل والاولباكن مهيبع و تاجىذإات تقولا لم تصن ىلا ىنوووس رت طن

 ىعئاهلا : نوط نبذ جدت سكلا لاهثاشلا كدكومميم قامت *الا
_- 

 هدو 2 , هعزو هد

 سلطأ تثدو ةمرج 54 35 راع دما

 2نياظ م را م و

 ماتت



 اكل قرا 3 دا « هان لصف

 0: ا وسو) هم يي و |

 وهل.قو ةفارذخةدحاول ضيا نمبرض فاردل اوه بعلي ر ركس هيب نيط فورذللاو

 7 ضورجا# | | ص -و مب ص سو 89

 عم رتةربغصةقيرو هل ضو نط فارما ةفينسوأ لاو سي فصلا سحأًااذا رتبت

 رعاشلال اف ٌضاس لاك اشفحاذاق عا عارذلاردق

 مه و2 54 احل

 برغلابونا لا فار ندد د3 ةضيرم ضرأب هاش أع او
 -2 ا 5 و

 ىنا 0 ل نم سدلو ٌضبجلا نم فارذشا نأ يمصلاروص:ويألاك

 داو معه راف صر ع

 فارّذكناو صا َتباَنمو دع اههايمدربواد حن ترك ذتف

- 

 2006 دسو سم وو  #دص م د ءءء و

 بوثلان 0 ةعطقلا ةفرد ما لو ءانالا فرد_خو قلخلا ب ًْط فرد_دم لجرو

 2 م
 2 5 - < يي

 ربكلا . نم لل ءاجش ل يللا د ( فرخ لعأ هللاو قر بوُثل !فرد_ذو

 -- 2 -ء قتمسع 7 سوح

 ةفرع ىثنالاو ربكم || - لس فرحوهف : اورت فرد م رسكلابلجرلا قرحدقو

 ىلا ملا وألا مر

 فا طخ ىالح را * ف فرك اكدأب ندم مسالا
1 2- 

 م5 <

 00 ف 1؟مال قي رطلا فئات #7

 : ةعالغملا ءلا فيهلوقدلثمو تهفنأف 1 نمةنكاسلا ميلا ىلعسفالان مةزمسهلا دكر

 .٠ م 9-_- ع 5

 اهيرخى سوءامسشسلا ل وأ ومش ارخا "نمره زان يضر كو أفيرآناو ةعبزأ

 8 و

 نادحو اناور ا الاخا ةزالا ل راو يتيم ىأرافلا هي فرذت نال

 0 هملا بنل او هن ٠ نمزرلا ىبعس م ظ.قلارطم ممساوهااوصتلا مسايزسالا قلي لا

 ىم رخل رطماذاو فيرخاىفاوا_خدموقلا قر 8 ًاوسامقريغىلعامهالك كد رمتلاهفرن ؤرسو
 ع و 3 6 8--ٍ

 ىهف فيرا جاصأًنرَحمرالا تقر قرحس ر للا ارطمو اوفرحدق مق فير شل

 د وو.

 ةعورورلملا فير ّ اهباصأ فورت ضر ىجمصالا ا كادت و ةفورخ

 ماها تفرع رع فيرخلا فرطملا فيركت ١ راع لاا ةفصم همورطملاوهو عسب رلا اهباصأأ

 حامر طلالاق هأع ”ةاماهلت وأ : ركنا ا مباصأ
 و همو ضي” 7و سوح

 ماومعو 0 ءاذاهصت #* عطول انزد

 وهو فير سما همس“ انيس لابقا ىرلطلا املأ ةأىمصالا فيرنا هباصأ ىتلًظل ندب
 هيلي مث ءانشلا لوخددنءاذهو ع زال وأوهو ىلا هيليعذلا ملا مارصدنع قاب ىذلا

 ( رمشاع برعلاناسأ - 66) /

 حامل !فءاورناشكمت و هل وق

 هيتكس دتكتلا نمواونودب

 دويحم



 3 عسر دف
 نارا
 ا

 ضعب ردد طبطرردءاوق
 . ريغفر حلا, حاصلا سن
 ها عصوم

 حرش ىف اك تملا ردد ىف
 سوماقلا

 تعدم

 ل د و ا يول ا ل و و و املا د 70-0 ب 3 /ق راسل ب يللا ياا” 1 100 5 7 070 9 ميج. وبا خوف ١ يارا انيس 0 ا روم ا 007 7 نايل فيلر ىف نسا ب كل اا "حا 2 000

 .(فرذخإ) ءافلافرس م ءادنال صف 7

 ْ مولا ِ 0 3 2

 ا اانس ىلعوامهيلع< ص نب ىبسع

 : مدكاالبسم سدس ب موم 7 ا هو ذآ م م 1

 تسالا فذ اوهفاذلناو مرتد فديو محلا طسوىفاهؤاقلاةفطنلا هدو

 2 "َّ 2 هم موه و 0 0-25 52 مد

 رعتم :رسناؤدكناو نر و 0 الا اوهعطقفه.ىردل ” تدعو
 و 2

 ىدعلاق ةنيمسلاوةعي رمسلا باوذلا تقرأ

 ضوعنلا فود فول داك هلا ةذا يلع كز 7 ذاب ال
 و 8ة- ٍ

 اهتع رس نمفذخكن ان الاف ودنا اوى رش وحلا يس 1 يرشلادنع رك ذابت ل ]وعد

 ةغبانلا لاك هيمرتىأاصتلا
 و ورسدك 0 52 0 5 -

 0 0 دافعا و نم * ف ةودخ هيد لح .رلا ناك

 وم ,و 9

 لاو البث ىلا هلجرعفرت ىلا قولا لبو انج ضرالا مونت ىلا فودحلاا لبقو

 3 هم

 هنناو اربع فصي كارلا لاكن سلا نمصرالا نمودت بلا ى هو 0 1 ىمدالا

 دهو مد 7: 5

 راب 5 اهيلاوح كارعلاب و 0

 : وه

 (فرذخ]) لبالاب ءالارس نهب نرش نافذا نيدهللا اه رأرص تشل ىلا لبالا نمفودلتاو
 9-3 2 و2 سه 7 مو 2 م 0

 ل_دقو ىملاعيرسلا فورذشناو ع ولا ةرادتسا ةفرّدكلا ليقو هسا 06 ف# ْ

 ىو دوق 2 2و -ٍ ص 5 وهسوه مو و م ور 0007

 3 0 دعو طم ددد_ثددطسوفف 0 ولا كن , ريف عي رسلا

 3 2 هي ع و : سا ا هعااوع

 كود هعيش 00 اوي ىباصلا رودي اعلم ميش انانك 3 د ىهسي ىذلاوهو

 ه1 هد مهو و 0 هو 2

 لوم هيكل جم د ه صدي اولا فو 0 7

 ارا ىضوناييشلا يبتاد 00 فو 5 م راذ- لنا عمملاو

 4 2 ع وي

 تعمبو رادرمأ اذاف ل هقوقسمهمدقو ادوع 1 د ديلا

 و تك هس هوو 35 هس ع

 ىدلوقو هعاوش فردي ىهلوقنهتع 20 |سرفل اه« ف دوي و تايبصلا هيبعلي ةيفحدل

 اهفاقش ببال رود مهضحب لاك #3 عراك, تفرد خ اه عسا #3 همرلا

 وت نو

 طيار قرد رميت نمسا : كتر اا نااصملا
 9 سو سا سد هس و

 هتيردونالف ىونلا ترم سل كردم لانو 8 كارت اعلا ضْيكن مورا ذخ#

 مه  دمو س : ا وه دو يا 08

 احرلا فرد_تدقو ا لعل ااسرلا قرت ىف عضوي ىذلا دوعلا فو ردو هيتاسبرو هندقلقأالا



 ا (فذخ) ءالاف رح ب ءامللاو ءاللال صم

 ١ ىاوحلار اه يصلا ضيم 3-0 موللكب لاهنت

 ىلعةجاحاو عجبا كفا وس عتفام عمجتألا انهو كذا لاق ةفاحعجسمنأب سف

 مدة و 0 نبه م

 00 ملا تفصتو هفا ار 1. وبقت زعردانوهوجئاوح

 289 ء 2ث م

 نالاكلاو# و ةفيشح وهاك سقت كدب زبام فت الدير رلطلا ةفيماوهن :افاحنمهتضقنتاذا 0

 ةفشاتاذو عاركن ع ذللك او فيفخ اح دحاوا نال تحتبنارضخ انت ع ظ

 ةلوملو هن دملانيب سو ةملعدللا ىلض ىنلا دانس و

0 
 ل كوع فشللاهلوق قتفليَغا (فغ) ةنامباذ_كافملا (فتخ) (ةصلا فاو ظ

لا بوقعنهاكح رو يكب حاص اخ مالغوربكتلاو هلو شرطا وهو فيخلا
 دقف سوجاقل |!قاك دفنةكال يللا ث

 هرظنافانهامدحراش روص 00 ١

 .فه ميلا ليقءادلا فيلا عمن لروصن وأ لات فض فيل جروُفاخلاَ هوةقمضلاةأرملا
 مآ تنشنا

 «سموو » م <, ه2 د هس 2 د س

 : ىطخ راعتإ و 2-2 رس هيف ىسم ف دسخلا مطوع ثمللا ريسغل ب درا مول مىسىف

 ا هيدسحاو هفطتحا ىلا فدتخاو فار تءالا نسا ن نع سالتالا فدقلاو
25 

 2 8 هم 5

 ىذلا 0 | فدي اوة فد تود فك اهتدحاوفدحلا وفسكلا َفاَؤننا لبق صيمقلا

 س سدو امج - ه5 سم س © 0 سس دمه

 ادا هنشتمارهنوغعوهت ام>حاودا لاو هلو دْحاو هسَتماوهَد_ءتما ىارعالا نبا ةنمفسأل

 سمس ارموص 2 و 8 ومس 88ه زو ةصع مهمل

 انا داو و ١ ءاد كم 2200010 | (فذخ] يع 7 0 2و ءوىشلا تقدخ .وهفطتخا
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 اذكو لوعفملاءاشلاباهنم
 ,ىيصمهرثك اهدا هطبض
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 ه«بتعقام_هدحأ | يسيل نع ادراك ىلعرح . الاوسو ردلا ىلعامه دج نانثافاك أ

 0 ى هو ءهو ٌْ

 قفانك ىدحج محالاو ىوحالا نيب ناك اذا فام تيكلاقيو رحافلاوهورخ "دل

 د5 م هسو

 ترك حاملا فو ةسملا نب محأوأ ةوما صلاخ ىوحأ 6 اذا فغيغتكو هك

 د هةوز

 امهمف كيم: د ىح نيل مات او مسالا تيمكلاودو فاو فاتح سر فواح

 وص 0

 لاروزا عك الا مسأ تيك هنأاذهفاحيو ىوخ أت وك هنأاذهفاصفاريصتبلا
-_ 

 2 ء ةمس و 0-0

 همأةمسلكو فانمدبعن ةربه

 9-- -ٍِ س8 ورم 0 7+

 مسج ةاذرعلا# اردنا ل ركب نب متجوم ىائاست 2:

 8ص هو د وسو

 ميدألا هيلع قرصلا ناك #3 5 اوةفلحم ريغتيك

 ةسو5إ وة 07 *

 لاوو د دخلا هبعيدب رجح قرا ذلذك تسي لع امال ولا ةسا نام عي

 ميمصلاو امرك اهلثم ىأ ارمنا فاح نى اهمح اصح ومال سرف هن انه ناك نعم فارعالا نبا

 كح ثسللا فانا ىلااعدامر كلذ ناله مالثحا قلوكسشملا نالغلا نمي ارلوالاوه

 . 4 79ه ع م الا ا ا 8 و ع 7 0
 ىءملاا دهم مالغلا فاح ارودنهو آلا فاح ادقومذعب لافو لاك ا قاهرزواسادأ ملل

 ماه رجعو ص

 لردأو مدح ادقلوقي لئاقفدملانو رطانلا نسا تضاراذا الباتل

 نودقمالو سانلا هيف فات :لكودلوق ىلع فاح و ردم غلو ل" اهو كلذ لع فاد وا

.7 2 

 ديدحلا فرخ اوتو فت ب كتل لا وعن رار وون رصص مأىلعهممأ] .
1 2 “ , 2 7 

 م -”



 ة(فلسإ) - ءاقلافر ع هالنالسف 0
 . لال اانكول #2 ايمان مريثك ىفنيكي رشو

 ٍ 1 ريالا بمد انقر فالتالافارمألا ا هيمزلال ىأ اينو نالغشااعو

 ا نمرادلادبع ىديفامدخأ فام بعون تدارأأَل كلدبا اومن ب عك نب ىدعو موتو سو

 1 ىلع ادكؤمافل مهرضأ ىلع موق لكد مر ادلا دعوني و هياقسلاو'اوللاوةداقرلاو ديالا

 د_ئعدصسملا ف مهفالتألاد »وعضو امسطةءؤلمت 5 ةيسي فاسد عج ون اقاؤلذ اضتبالثأ
 ووب و هو د ءع

 ١ مسهدأبةبعكلا اوصسس مومو يفوسمدبأ موقلا سم شع مث منور هرودسأ مهوةيعكلا

 اولذاكتالن !ىلعادك و مرخ افلا هوافآحو راذلا دبعو تدقاعتو نيسمطملا اوهدفادنكو

 مهركذ,تيمكلا لاو فالحالا اوهسف

 ادموجلا ياذا لس فال ع لالا ىفو نسما فايس

 ٍ و

 1 تاومصنن| انا اف سابع نما فمع تنك لاك ةكئلس لن م مي رحنا نعةشسعنباىو رو لاق

 || هقالوسرناكج !همارتاهلبقناك ىذلا لاق مكل تناك نالخنألاةام دراما[ اقف

 1: رع راما ىعب فال خآلا نمر ناكونيرطملا نمركب وبأن اكو نيسطملا نمو هيلع هنا ىلص

 سس 2 1 ا : 7 0

 1 تمل. حلاو مث سابع نبا لاقف فالحالا ديسا:لوةتىهو هنع هنا ضر رمع هيدان سابع نبا عمسو

 2( [نييلملا و ذَتقلا نال فار الانبا هضدقاامترك ذامناو ىرهزالا لاك“ نيالا عن يلع

 نبانعرمث داو مدام وكيت أور لاغا«مجو ىلعةستلا ويوسف طلق الحلا

 | نابل ةناالو رفا دما ةاالو اندحو سابع اثدد>ىو اهدج ىنارعألا

 ءاجامدح اذ: هوريثالا نب الاف .فالحالا نمرعو نيميطملا نمتاكر كيان اديربرعوركبانأ
 ْ ل هم ة2ءود

 1 11 حيرزدلاو سواللامءاراصثالاراص امك ل 6 اما 0

 ا
 ىدلاو ىرب نب الاف مصانسلا ىلع اوااَع ممنالئافطغودسأ |مهريهزر عش فني ذا ف الحالاو

 : نزلا دعس زوي تاي

 :/ ٠ : : هلوقوهريهزر عش ءشنمهبلاراشأ

 1 و5 وتس َ وة»# نو 2ث م 5

 5 لعنلا اهمادقأب تازدةناسذو #23 ارت قي فداسالا كرد

 1 هوما ثازودو هم سم اهم

 ماسقم لك ممسق أ لهتايذو * ةايوعقدتا علا ظ

 هالدكؤتلا قلما دبس محم الولاة مزالةفسن السوسن اغبآاو ديس: ١لاف

 ب كدا هيلو هقابوهواف اليو مق هفلاحدقو قلع مكاو فاح ال اددعبال

0_0 

 فوسف



 | و وود مد 5 هس

 وهدقولخا وا_معسقى ًةفواحمتا, فاك رامذا ىلعد اوصل كلذلاك ايا ار 3 و

 < 28ه لس 8ةومس
 هفوأ و ديري ل عفأ اله انو وال جدر زد نءىرهرالا مسقلا

 و9

 3 - - رص

 0 او فلا ريثك ةتذاسو ف الع, قار تضل هللا ع دع هولا واعر

 همودو عد 9 5 < دسو ةواكم سو

 كلذ لمقام هتلاسهغلكسادقو هنيهرتسأو هتسهر أ هلشمو دود ادى شاشتلاو تلج لا

 : ربل و نئرعلالاق هضاناوملا

 ن مرا 2 - 8 هدو

 قست مدل ءالقىدهب « انا دلك ا كما

 ةينلاو معلا اندر 0 آونيمل افا اهنءاري اهرب أرني ىلع قلبن مسي د ١ىفو

 لاق ةفد>-ثدد>ىفو هيكل لدفع ا اوُعكََمالْماو مدع اديك اتنيظفللا نيب فلافت

 2 وسو. د هوو
 ىاهتالف مل_سوهسيلع هللا لصون الوسر نمهنشهسدقو مولا ذنب

 ملا # ص

 دهام الاحد قو موقلا نيب توكين هلام كلاي فلشلاو نييلا فلحلانمّناعافأ كفلاحأ

 ني رحاهملانب ملوهيلع هللا ىل_صهقنا لوسر فلاح س | ثي دح ىفو اودهاعَتىا ادا

 0 ىنآى أ راصنالاو شد رقنتب فاح اورؤو مهن ىخ : ّ [ىا نمت انرادىفراصتالاو

 دقاعملا لا كك ًريثالا نبا لا مالسالا فا الرس !ثديدح فو مالسالا ف قلحال

 و

 نيبلاتقلاو نتلا ىلع ةيله ملا فد _تمناك افقافت الاو دعانا اوصال ىلعمدهاحلاو

"-ٍ 

 قفلحال مسو هملع هللا ىلسص هلوقبمالسالا منع يئلادرو ئذلا كلذف تاراغلاورت املا

 ةهضو مع 0 ه س مو 57

 5 اركك رحامو يدتطملا باغ مخ رالا ”هلصو مول ظل ارم رمل ىلع لهاا هتمشاك امومالسالا
 21 - م

 و

 ا مالسالا هدرة اهاحلا ىفناك ل ايأو مسو هملعهللا لصدهّننا لوسرهسفلاق ىذلاكلدف

 ىذلا كل, اوهاذ هو ناشيدحلا عبي كلذ وقيل ا ةرمضأ وريخلا ىلعةدقاعملا نمدي رة دالا
 و 9 ١

 هلوقو متفلا ليق تناك ةقلاخلا لمقو مالسالا م مكس فلام هنمعونمملاومالالا هيض

 س .سسو

 ناكو نيسطملاز هركبولأو هولا مر ز هلاك مالسسالا ففاحال ظ

 مو به كسب ويد ءونو مورو مودال دبع ابكت الشآلاو ىالثتلا نمرع

 ناممالا الكت امهنال فل امهيو قلو وفانالفنالف فلا لاقي ثدللا فانا فَلا وأ

 لكراص ل ئامقلاو رئاشعلا فىتلافالحالا فمهدنع كلذم لاق ةولابادحاو امهم نوكأ ْ

 نالفو راثك الا فيل نالفو دوا فيلحن الف لاقي ىتد هلو هف هراشي لف. ملئ
 يي



 نك م ل يا نيس هو فق اول ب سل ١ لا
 7 *1 م ليع باع ١ 3 5 2 ت1 و 1 0

 وكلا د ابل ١ "7 5-0 لمي

 (شح) ' ةافلالفرت هب ءالالفا 2 عجم

 هنمةيحانى أسف دح ىلع وهو هناياو هنمح ىأ هفافح وهو كلذ فَح لعءاجو اه سس
 مم 2 2-0252 امال 12

 لمرلا فافحو 0 ل ا كلا لالا تاو فرو

 2 هو ب 2

 ار فا رك فارما اللا (فقح) هنا + 0

 همو) © ءو 37 11

 : 0 و يا حسم ف ةةايلدماع 000

 "الا 250 : أذ اىلاعت 0 0 و ؟قاقح مجاما عملا عم ٌئاقح

 . 8 5 ؛ ٠ 5 ه 3 2 1 هع ع 51

 ذا داعاخأ رك ذاوىلاعت لاه داعراندفاّقحالا ىرهوملا لاه كلانه«هردتأ ىألامرلا نم

 [رمسفتلا ضعءفو فرمشملا لمطت_بلاوهو نو اعد اوما ملا اع فاقحالاب هموقرذأ

. 2 1 - 

 فاقحالاُث دللالاقو .لوالاب 0 امالكن مفورسعملا ولاف ضرالا,ل نتف فاتح الامد |آوقىف

 نم كالا ةمايقلا موبي ءارضخة درر نمابندلا ط.# لح نآ هلا

 رهاظب لامر 01 امنا اماز اكسل لاه دينسو ىنلا لسلل اذه ئىرهزالا اع 006

 اساس

 د ١

 "بك هضوهم

 ظ فقوقح ادقو طن اللا لصأو لبملا لصور لأ او اهي لت داع تناك ن لادا

 دموع و

 07 ْ أرهتكق رمان جوعاولاطامّلكويوعالالولاَكتومْح اويوعاولاطاذالمرل

 1 ظ حالا لاك رمقلا صدور بعبلا

 - 5-5 ا اتوا تس لالهل رام 0 الزفاف ىلايللا ى 1 #23 انسانا وطن

 دو 59

 هرهظ فقوقتح اوضرهنأرخ 0 ”الاو فتح قراص» اني ادع الوسخ اع و ظو

 ليمش نبالاكو فقملاك 0 مران مس اّضبار نوكيا نا ىرهزالا

 ىرخساذا تال ر 00 - وهف هبا لخند ع رفعت نا صيت فق أ لج

 مود

 000 رو اعقل تيد اقر بلغت ن نع كلذ لك عضوملا

 فّقح اسماك ١ اذا لمرلل ل_.قادهل و هموت 3 و 00 ومان ىذلاوهتد عش لظ ىف فقاح

 ءنسالا فوك ىارعالا نبا ةصاخ ىرهزال | عن لامرلابداعموقلزانمتناكو

 ان 2م و

 انلخ و افلح افا فاك : مسك تلحس تانغ مقل قا وفلملا (فح) لمعلا ىف

 ةدحا ولاو رون 7 رول 7 اولا ودول لشمل وى رداسملا نانا مدخل 0 وادعو
 2 4 هم

 ىلاصالو ثيدح نم ناسا املا » ريق مب
 ون

 نولوعبو



071 
 ار جيب ا "مر 0 كري خهيت

 40 (ففح) 2 ءاقلافرس « ءالالصف

 بلدو دمذتننفحلا زيارتنا ماتيو وش ايفو ءالارنعودادك
3 

 هسو8

 نراك 000 ئذلاتوصفيش7 اوما لصإامءانعمرضيالو عم الن ااذهيرمضي ةضرتعملا

 عرش م 1 5 :.ةهد

 ماس از فيتحو رفح فحت فح كا ذوحنو راشلا باهتلاو ًاةصرلاوأرث اطلا ناريطوأ

 سا نبا يب 9 - 0 < 144

 اذااهد_احتوصوهو ايه ى < دواسالا نم ىتثالاو «ب-انجتومفرقكاو راطفحي 0

- 

 م -<س

 كارعالا نباهدشنأ هلوقوديت عام لكى اهتوص حمي رلافيفسو طعيبهضعب تكل ٍْ

 عي رلااهكرتدب باث فحل لقعلا فرعضهنا لاقف رس # 7 شا

٠ 6> 

 0 هومدم سنا لاق رصتلا هذه, رلا لت اعدك اومدعوأءانعليقو

 كادْكَو هب هرسىود ودوه و فيفحالن روك د لأ اىلعد_كجاذاانأ انكلا و هايتس هرسقلا

 لاودتش دتشااذالد رايات نون ظنا راما حانج تفس

 فدك قاسنمل أ 1: تاو سعلاو لوقي

 اذايدا سرفر لاخر انف لمست حكت دش ذا فلاح ىمصالا
 ا ا لا 9 1 ا هم دى .ت 2 .و معصم

 ماعنلا ناف ون همم قس مد دلك اس د وم طل و ى.قح هل وكنا ىحد.دش ارضخلا ىلعول +

 و
 لرهلا ةماسالدشناو ماعنلاد آو نامل اوهشد را

 5-5 ؟

 اشاَتلا قمل عمابتُطو * هناَفحوماعتلاآلاو
 و

 هاه اا رب نا لاق جتفااناغالا ل وهن ىخندجأ ؟, عوار هريغصلا امفّطلا 00

 ءانمآ نمتعو وراملاههبشذ 5 لتتاكاهناغسنمواو « هلوةىفلنالا اراغصل مدا اونأ 0

 نوداماضد  لدالا نم تامل اول 0 راغ صناع ليقو هتراضتو هش ,ربفلظنملا

 كلذ لكن مةد>اولاو اس ياعم زاب ماعئلاراغصُن املا لص لدقو قالا

 دشن ًاوءاونس همفيئنالاوزكذ اٌةناقح

 5 را نانحل مناف 5 مننا درب ملول تف و
 نى و سرع #» ىيزع

 انبطعي ىأ انورب ا دوهو 3 | أ ا او عمك اهيسفلل ل م

 2 ه9 وس 00 ا 0 ا م

 ديرب الفانحدمن م لوقيدصتقلفانفروأانذحن م11 انيك

 روحو ه ىممال الط ا الع طعون نمىأىرهودلا لاقو هدهد 3

 هم ل ل و وو 2 سود هود و وس

 ظ هناك اذا فرترض لاقيو انيس عسسل تصل اقهشنو حصني و دعقب و موقي ىأ

 ا ٠ ِ 3 ديل ١ (غ
 طبضا دك نيعلا فحو هأوق نيعلا فحو هفرب ودة نأكن ٠ «ضاذو فارالوىفاخ نالسفلاملاقي و ةراضلا نما : ا
 لصالاب 2

 00 5 --مسشسة سس



  (فقح) ءهافلافرخ « ءاللالضف 8
0011225-51 

 1 وو 2 سو و هو ب د قوم تع

 ل «عشل اه دعلب زئافافحوافحاههجوف كارلا :هرسو ا مح هفح هقحوا مم

 ني وا قةمود هاهم 7 8-5

 نطقت اههحورعش فحن هرعت فدك ىهو تفحأوةأرما تفتحاو كلذ نم قّسشم

 00 ا رخام امال ليقوةا ا رعشلا كلذ سارا ن : 0

 1 ._- 0 شا ءو

 هد هع داسعل و تعشاف اوف ف راس هنااا ارح و يل ب اق 0000

 نواس كدكناا لاك نع دا

 ومو - وو و

 لمعت الو فوق ليط» 5 ةقائدراادأ]قتعماو
52 

 لبتقو امهري_غو ءارالاو سأرلا اًسحان نافإذملاو لك :لرا صاصم حاراو مت
- _- 

 فصي ةفرطلاق و هاسناح:يثلك نافحوءابناجل بلا افافحوةتح عم اوءانناجام#ه

 ةقايل ١ ماس د د بدسع جمان

 سل“ ورم م2 ص سد 8س8ه س ار هك

 درس بيسعلا فاك. هيفاننح د هك رضم جانح ناك

 - ضر

 قف اولارعشلا نم ة يا ]وح قياماضنأ أةشحألا اوهمقاخح هريغ عوءاملا غلب نافحءاناو

 عملا هع الوسع نترك تيقب علنا كلذو فاح هرعشنم قيلاق حلا

 ناغيضلا اهيفرمطُى جات افللا فصي ةمرلاوذ لاق ةفحأ ىافحلا

 - ةهرو هسداءوع . ت #ث<

 امنا ألمللا نورينيحو د ةقحأ مهنمنصصأ اذا ْنِهأ

 د

 نامل فيل تلاديرللا نمنولك ياهباورادتساموقى تحن الا ىأنيلةوقبدارأ
 همصسو

  وهو.لبقتس قاهكذ دود :نافاواهلوحاورادتساموقأ متلك ىا ئ

 !رابتحانرلاو منأتوراَت 23 كالا نارا عئرماغ

 س د صمص < م

ه قافح 4 ماس ناكر عشر د-- ىو
ةلودام قي وهسأرطسو نعرعشلا فكس, نأو

 

 لسن للامعللا وهو فاق نسب لاق ىرهزالا ةاهللا ىلا كنحلا لمس ىىذلامعللا فاو ع 2 هم 015 . هَ 6 . عا 8 9 .٠
 9-ء 4 - وص 8 0 ب هه

 ا رع داسلا !فاح لمقو نطاب نمهنانسكي نازرضشأ ناهز عناسالا ن : مناف اخ اوةاهللا

 فديو نيعلاب سانلا بيصي هلأ ءنعم ايلا نعاس. ةياصالا ديد ى أ فوه ُنييِنيعلا فاح

 ؛.# هسص 250 وسع و مدع ص

 ةفاساىرهوملا مقاهي موية رعاه نط

 رسكلا,ةقْلا ليقو تالا ٌتابصتلا هاو بولا ك املا هيلع يلاَةيَسْلئاَو هولا ونملا

 ىرهزالا لاق نهننو :ىبت ىلا بقائك وستب لك ككل اس رضي ىلا ىهلمقو



 ثلا 3 2 7 5 را ا ا ا 0 9 ١# ا كل ا و ا ا ا لا و يي ون يعول ا

 ةأسهاتلاهو شاعملا يف قيضااوهدب ردن. ١لاقو دازلا لثم لاعلان وكن نأ هبات لا 3

 لقب نأ 0 اءوبشلا ل ان لانكتضال لحمد ياصلافعلو يو وزن

 6+ و

 ةسشييعملا نمفافكلا فنا اعلا لاقو لايعلارادةءوهل قو 0-00 :ماعطلا

 ا

 ىلا لانا وعر 3 مولع قران ى أش علان مّن م- مءاصأو

 نمعسش ملمالسلاهسلعهنأث يدحلا ىفو نوةوقحم موق تلو ولام هلقو هوست فذ

 ءامج ل[ فدا الا والا ميش هشدعملا هلقو قضلا فدا فتح ىلعالا ماعط 0 1 ع ا

 3 ى 5

 ريمأ نا قار ارعاادق وهللاك رك تدد -ق و 21 يت بصخلاو

 فيك ل اةفال_حرلأاسهنأ 0 ال هب دج هتمووأ كلو هسبانك أملا فاسوهوانس ل نينمؤملا

 نبهت اًديعنأةيواعم غلب |ثتددحلاهلمو سع و ةرلاقفةدّسعانأ تدحو.
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 ا ه2 52 اك ع
 هناهنلا شماهم ففح هلوق نماذه لك ّسَقو فعسو فْقَص معلا نم ممباصأ ىبممال هلام لق ىأ د هو فسر ةعد

 ىأف >ىف ةغلاسم ففح .تاودحلو فلما فيسلا لاقل زودت ا كدا لفل فما ىبا ارعالا نا شعلاةذ دعا

 تقح نم هلاملقودهح

 سوماقلا ىفدوحتو ضرالا انطت نمو راخا غل و مسام "تناك ةيده
 ل_طالءادك لاملاهلوق || 1 ا : 0ك :ئ *' | ةيكالا نوكتنأ بقل اركاملا رادع نراك ؟4رتسلا نوكم تف دضلا ساسعلاونأ لاق
 هلعلو سوماسةلاحرشو اطر اهعم لك أد .٠ نمناك لك اذار هلعدقلا لس لانا لام ارادقع

 ررحو لوك أملا نالفدنامويرباباا ركل انزين مى ااهفطلت نموهلوق ىعمولاق هنافلؤبلوك 10

 - وهو

 ١ واحتاوناك اذا اديدش انح مهفة جاما تقسو يقلاثوقلاوهو عامان م فتحالا ُ

 اولك ا لهن علضفهف سل ليلق توق ًلاموأ عاتمن مةقحهدنعو

 كلذىلا مها ملاقبنار ها ىنارعالا نبا ن نء هذه هيلا ٌةجاح ىلعىأ قيود

 لن رش فافتمالا ضو ردقلا فامعسج لك "قديش بر .وعأمو مه وعدن[ مدي ريدا حلالا

 دا مم نمل فولوا

 4 م6 0 5 هم

 9 00 1 وي دى 1
 لاموهل.قو توتي ياس 5 | هسفضحس او اود ده هس ارمح مالا لاق

 0 2 وو م ء و 8 5 . مم

 انهسد لك أي 00 نك سب افوقح فحتان_ضرآ ت فو تيزالو نس تلي

 96 0 ا
 لصالاب اذك ةعمصلا هلوق ىلعز عسل فار فق ص رفو ُتَعَع تا هالسعأسباذا ةديرألا تنحل و سيمقاسملالو 1

 ررخو

- 0 10-2 

 ذأ محامص ةبعللا فحو هدسئا لاق ءافس أ ىف بانو هسأفسوةعصاا

 هس سلسال



 يو م 00 00 رو 0 000

 1 0 ءافلا فرح د ءاذلالصف م4

 ناب فلا دنع سول ىعور فة سبايس را ة فصلوا دو ِلّثَقلا

 7 ِ م و هه 4 يس وو

 20 زلاانملع دس او قمضكأ تطمح رذو به-سنامم كلذو

0 

 او جاو نسرفل 0 ا ارد ول ودعي نأ ف اصخالاو اوعقجاموقلا

 فاصحالا ليقود يام ريسغو سر لا ىفكلذنوكي ىنامعللا لاقو ادمد- النفاذ

 حالا لاك ريشا | نفقا

 رهام نسم ةادعو همس صو با دس

 أك ةرطخت اردغ قل: ناو #4 اهتصح ًزازعلا قالاذا راذ

 هه 2 د هم رو
 دمع سرفو ةراجاريثكلا لاقي ضْفْْاو ضرألا . ا او رذلاو

 ىللغتل !ناعمسن.هللادبعلوق هدهاش فاصتغةقان و
 ه ىك هم وو - 55 سى

 فاصخ5 :رسج حر هرجودعل »+ اعلعمال ل جالت رسو

 :. 1 9 صضص

 أ رسكلإمدلب قمح منَ سف را هرومظعيالو مهقيراغصرأب ف صللاو

 م9 28 -_ 8 ةسوس مم د تضع ممدوس

 ىرهوملالادو 1 رغبه جور وافصح ف صك فصحد تعول لاقو اهصح فضح
 “م

 9و 7 ص

 فقطنملا ىرهزالا 4 فنح) ةسئاطة حلا ةفيصخلاو نفابلا نسل [فسملا
 نم ص 29

 | هوُفسو اح وفَهبلاوسوئنلابموقلا لح 2 يفتن ازونلاو لبا ضل

 0 2-أ 5 وة

 27 مهديسس موقلا فحبيدتلا فو اونا ءازاو موجات اط اوما زق اكو

 ب | نيفاح ندعم ريسسفتلا فءاج حاجزلا لاف شرعل ا لوح نمنيفاج "دك: الملا ىرتولم زغتلا فو

 ىنارعالا نادشنأ 1 0000
 ة5ه 587 14 هد 72ه. م3 مد او بم وو 10

 لومة رص نوح اهفععم 0 جدا 1

 0 5 22 ' هاا
 يو »ه وه وعدو 1 و

 0 فقوم فقم ان زب 5 شرابات ا دكُب هلوقو

 اع ضرير فق ءارعالا نا هاو رودي تمحى أ هيفح هسناوحّناك بناوبجدلىذلا ملا

 فو فضلا كلذكو باين تمكنوا بلوه لس« 5 5و

 موص - 29

 الاوخ [!ثددح ىفو ملوح نو زوديومهبنوفوطب كأ 00 الا لاا تبدع

 1 ا هبدقدحمىأ أ تيبلا قانحتناكف ةمامتتيبلاناكممقاالثظ تيدا ىف و 76 'الملا هتف

 ْ 0 رى ” ومص 8 .د ؛: .قضو زو رع ودس-

 نتف وهلا نأألا مالو راما لدقو ةأرملا همف بكرت بوش, فح لحرةحماو

 00 نسم ىلا هفدعاقلا, بتنا نال اهب تمس ديردنءا لاق بعالم

 : 8 | ةلك الا: رثكو لوك ألا هلق ل دقو عجلا ف اوءاسنلا بكا م نمسك سمة فلا لمقوهبلاوج



 ا 1 000 توما ا دياب 1 0 اي 1007 0000 1
01“ 1 1 20-7 
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 - *”: 0 اهل ا

 اماس تالا ىلع تماساذا * تعيس و دولا اهلرينأ

 موس 9 2

 حابس فلا مق سد هل 3 كلدكو قتلتني ضال و ذابطأ ارك مارل رز و

 ها ةثنوم مرا طع ه س5 -- ةمو

 رابمعابانه دريك دنقلا لعلف ثتد ًارلاقن و ا كارم :الارارو تس و وع در واذا تحوم 5

 ةدصاك اوضعامبوك دعس ص نارأ لاق ناّمعثد د د ىو م راهم يسهسلي أ ايدسانالق

 يالا فلس يلق صانبحاضبرؤاتناك اذككلقف ليس اعدم كار ام

 فش اورَرَلا ةلاحرسكلاةرزالاو ضلال فما ليقو ٌقكفناوهو فيشملا
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 اهب هك لاهو ايالرصلا قيروللا لا ري ىرعنالا ضرالا نمل ةوحررخ#

8 
 هلل اس د عضوم نإ هلوق ا ا ل ا اذافاشح

 حرشو و لصالا ىف تناك ا ع لدلقلاءاملانيسلاو نيشااهةفاسلا و ةَفاَسُساَر ثلاكو اهعشرالا

 وسص دك 0 م - 9 هم و ها ءاتلاءتناكس وداقلا

 !فيصحو تفصح وهو لدعلا م كت ىأ ارلا ديح ناك اذا ةقاصت مشل مح لقعلاةئاْت

 ة.م8ه7-

 لاَ لقعل امكحملا لح رلافيستلاو 4

 فصّتاذاثيدلا ٌقوُدَشو دع فصْميِدحءانشلا فكّديدَح

 و ا ةس 6 2 يإ ناسا

 فيص- ما قج أى ردًا #3 500 نمهبف طاخق

 ناايهعتلا ىتراذبسش ناار 0 لعفلا ىعفٌفيصَحاسأو بسلا لعف فحم

 اذكهوههملاةرغلا دعب هلوق هماكحا مالا فاصحاو لعلام كيلا فيصل ةدعلا يصح زل ديعنلهقا أيضا

 - . 1 1 1 0 تود 4 ا

 بوثو ىوق فيشك ف صحشو فيس حهبذ لاخال كح لكو ريدتلاو ى را انههةدقعلا دي ريو
 ررحوايقثوبررخةدامفف ل بسهم ه 74 هصو . مس هد .:
 هعدصم دك ةياورلا فص . سأل قو ف نوهسم ى 8 تم ا

| - 5-5 - 
 00 م 6 1

 ةراسهنلا نمةخا طمءضل

 ىشعالا لاك 0 دا

 دوس 75 ع

 اهلا ايدج ةهوركب # ةفوصخملااهقئاوط وات

 - : هس 6م 0 1 9و صو -

 لاا د ةفوص# 2 ىهذ تفصح نمهف هوك** |ياعسوةسع وةك هف ةوصخاندارأ ىرهزالا لاك

 دهع#ه ع عود 17 9 ع 8 نه امص 82ه ع

 اذاهتدصحأو هسصحو هممصح أوهتفص>وهتدص>أ او اذك نعهتيسبرداونلا ىفو ىردهزالا

 و هو ان ءهم هو

 ديدسشلالاب+ا نمو هتف ماكح ل بالا فاصاو هماكحا مالا فاضحاو هّسدقأ

 ) 0ع نرعلا اسأ ب 6:



 اكهطيش رسسكتو كيرخلاب

 _- | ((افشح) ءافلافرخ « ءاللالصف 84
 مك

 رمل نمرت ا ام ةفاسللا ىرهوملا هريس ححومر وشقوهعاقأن م ' 012-4 9س لل .رقلاق 0

 سام 2و 95 هرم

 ءاصقتسا فول ىلارعالا نبا قا ا عراف ط مااقتو دسافلا

 م 2 رو

 رق ءذع تح لأ ايلوقيفرقلا نم عاصلابر< أي ناك نأ ث يد داو هيو ىش 90

 نءلأق صاقو ينأن يدعسثي دح نمور ةلازاوعو َتَلاكْفسَلساهلكأب 0

1 

 هل يع بع -_ و هر سس هس

 نمكأ ما م دوش و رشم ى ألا دلجف سك فص هس اردغا راج نب عصم
- 

- 

 مم م رو لع هم رع

 اهريشقة سحر 0 اىديف؟ يذلا سلاومسملاةرسانلا فاسو مهراشخ

 هرع ه < رق 2 00

 ترياطتو تطعم ذا ثعسوو لب الراو |!تفدصكتو ىل ارعالان ا نع ءرشق: داخل ستو

 ىشعالا لاق ةنيغلاٌةقسسللاو

 هم مو د و م ود

 ساقملا له ادمن #*ه ا ”لوتاف
 مرمر

 3 ع لو - ع 0 أ و

 ةشيسدب وة ف تكتم هبلع هيلدا ولأ 6 وادع :و طغى أ ةفاسح و ةفيسد ىلعو ردصفؤو

 هد

 قلل 1 هيسقل :ةجاح ضب ةوهعراذادع هس 1 زال مسودسو ليم يي قسستو
- 

 فئاسكإ الماوس #23 هاواي فورعمل اوأئساذا

 ا لبا سو 00 ارقنسأو لذي ىأنالف سس ارغلا لاف

 و 3 وا - 2 حج < 2-5

 9-5 : ا صو ور او ىافألا فسمي 27 يا َْئ دا

9 

 ريثكل ىارعالا نبا قدشت اولاكلملقلاءاملاٌةفاسإ ارش
 0 هسو

 نهدمةفاس-يف رد عب راوش « امن اكتيمكلا رفا اذا

 ٠ ١ قلاستتملا (فدحال ةللااهيفعقتتسير ص نهد اشي ني تلاّمفاش ا اوهورعش

 دقو ةيسنل دلا ىلع فشل اريثك ف دحر عوو راسالوتاغالو هلمطالد فو بلص ِِط ء اذافوُ .ام

 ةليكو سام لئلا فو ردلاةدرأ ف مَ اىرهودب اغّسارعراصىاةلغنلا تفل

 لسقو رت متسافل سنابلا فما ِفَدَسَت فدحوُق َقاعالجر ىأ ارهناثي دا ىفو

 ٌضيقتاذاةقانلا عرض فشخ ادقورلابلا شلاق دلو بقلك ىنلا فشلا

 ء وع رم م ا 5 < -ه

 قوفامسدهتلاىفو 00 ادنبلا هشم عفر فت نلاكراصىأ ن نشدساو

 ٌديدلا هساعتيحوناسن ااهعطقاذا رك ذلا سأر ىه ةيذلا فشلا ف لع ثيدح فو ناندللا

1 1 3 
 ىجلاركمل اق قلنا ىلاملا بوثلاف.ثااو ةلماك



 امجد امد 11-0 0

 8 8-0 1 ا

 (فيسح)  .ءافلا فرح « ءالالصف
 همهم # بيس 2م”ه< - م

 0 اوهودار 11 نم فر أن و اوهمس *: ةلاحرلا ىشركلا فش ينك ىرأنينحةوزغ

 و هَ لا م

 نهب رضنشرطاوهف رحى ث لك راغصوم ويثوءا ةعضو ًالاجرفش رحرغ املا

 ىرصزالال اه قر ولاد رعت لسيقو تسول كوسلا

 نعلا له ةغلب كل ١1فّش 1 اليم نارك :5 ةسسرافلاهل لاقي تينلمقو ةيدايلا ىف هّنأ آر

 وعشق

 اهبنيرب هبط نمسا حالسلا فش رح ىلءقو هني يرام ح السلا فمر 20 9 ريل انس لا

 3 ومو -- 95د و

 ةرامملا لاق واجنوأف ىصوامرمظ فكل كيسان صر بلع

 باَقتعالا بكن ملوقنمةظيلقلا ضرالافشرَسساو رعولأ فشرأ ارصلا طش ىلعتستىتل
 مو

 ةلزنم نيكولا ىلاعأس ورناتفترللا .(فقرح )» كلذكىرهوملاهرك ذعومسريغ |

 ةيدهلاك ةيدغلا

 شل مورو 58ه م

 فقا ار اواهدح تدي نجانج 0 هت فو لوغئدعاستأر

 لن قرأ يرا ةرهوجلا رهاظ نمن اسعد ث مح كر رولا سأ ّ وذا س مرمر 1
 - 8 تا وص 35 تن

 ىنارتديوست دس فو - قرح ثري د هنعمل كاطادأ نس رمل لاقيرولاس أر ىهوةبحا

 11 اسد .89- هدد اع

 عج اوم القد متم ئلرسن هر ىفقرح تريد اذا

 8 :ارعالا نا دشنأ و فقارملا
 29ه

 قاعملا فقالا قوق 5 اذا وردا ىف َنيدهاو سل

 اتت كروم ا :بكرمالسلا ءيلعدناثيدملا قومفقا رس ىلع هسأرعضولجرلا فقر

 50 و هو وم 9 ةيدس موس ةمدةور و 2

 20 هسكشموه_هتققرحوهيتيكر ضرعو سلاج وهاذاف ةظيلغ رأى ع

 اديدقولا !:هلاتس وقر ”ةءادولوزهملا ةدادلا فوقرسملاو ”لرولا س ًاروظع رح

 نإ ءدوزنف و دودو و

 ديرد نال نها ىف فرحلا اذهىرهزالا لاق ضرالا شانح أن مةسودفوقرحو ةقاقاول

 مامالدد-واق اهنع صعشب نآرظانلل منيو لاق تاقثلا نمدحالاهركذ دج ل هريغ فو روم

 ئى :رهرالا عه ا ردد وةس هوو رلاه بقل هيقُد 9

 52 ةسالا ء

 هم وسرلف لك أ :لكسةلقبف امل إلا ةريصق تالا
 هع "١

 يطل لا ىنابعلا | ن نءهذهءرسكوهعاشأو هروشق قب رقت اةفاسحو لبلقالا

 باوثلا+-.ذ رف لكومف رمقيامتدشاملا فاسحو هدو هروشُق رهو ىف فال

 ةفاسحلا ىلآق قو رملا نم انام نا اوت عجاوهس هوو ناملصلا نكاد .و
 سلا ل



 ؛جص #7 س سو و < اس ىء

 ودم بالا اهفىدعت 11 35 ارش ليللاَتِبو ىلا مان

 هيساقب ىذاارامنملاا هيأ اراد راو ناارنا بشان ُلدملا فارخخاز فرحناو

 ةجارت 1 ذيىاطتتلا لاك َح ربا
 ه2 3 و

 امكضاهك ردو رتل لسان ٠ * !1 هيفا ؟بيبطلا ذا

 فنبلا لاب لا وز ناعما اولا لع كو ديو

 عك مدعو ”تو

 فراحلاو ىو هانا 5 همي باصأ بَعْدَ

 ليمن ٌتاحا ردا هيرست ىذلا لمملاوهو فار ارح را ٌةسِياَعمةفراحماو
- 2 

 ىدعتلا لاف فيراحتو فرحت عجو #3 فراح ملا ضأن ن علا *

 - _ب

 2 هَ 2 وص

 . معلا نعامراحك د * هرقاف دعب كفه توعدو

 بوح نب ةدعاسلا هر هقرانو

 وه ءه روس هو ةدمدمو و هدو 2

 فرات فو وعلا اولعدقف * يرام -نمتقع ا ةعارسسق كن ناف

 فرخلا ارا لدوكناكبح ىفرخسا ىرهزالا ردح داترا سلا
 5 هد هت ”ةهودتك

 داوسلا ىلا ب رضي ن وللا لطم فار اوينرطاو داش لا تح ةماعلا همست ىذا اوه مضلا
 2 هو د ب

 قرت في رحل سيو ممل اوناسللا قرب مط ارداو َح رخال مدعيفؤ يبل ناسنالاةخأنا
 0 و

 ١ ناسللا عدلي ىذللديدشتلا#في مقا زمترار < هلك مذ قرت ماعط لكل بقوةرارح لو ملا
 »ص ع

 منوع و-

 حيدوةدرابلابرلا فجرا( فرحا فير رح لاش الو لاق فر رحلصب كلذكو هتفارخج

 | 2 هم

 قدزرفلا لاك ةدرايسجرس

 ٠ 2 سلس #9 ن سديسص وو 2و و هه

 ِ فحرسءاكت ىلا توبي روتس 5 نك يامل قانا رغااذا

 ,1 1-1 ه- 9
2 

1 1 

| 

1 

3 
١ 

 35 رلاةدراب فجر هل بلو فيس رج ىهف نلسنو درعما ع َراَتدَتسْنا اذا 4 -فةنح>وأ لاق

 | ةاووزو ب قرت (كنخ) ةركذستلاف ىلع فأن
 8 9 مءو<

 سقلاو سها لاق هتسضجأ تبنت

 وزوودو م 1 ف 522996 ْ

 دارخلا ل سملا هش لاعتلا قربت 0 «* ث اوُدصافس رح يمناك

 رحارلا لاو رثكارجتعْرطاو تلا اذهىالاجرلا م 0 ا ا

 8و ىو

 ثدذ_.> قو قلك نم كالا يدش مدكلا #2 مدكلا لك الااذعمن ملا 1

 سف ال ب ساما راو يسحب مجم 0 : 85

 جم



 ملك  (ىركلاا“ + قزح نوم
 4 5 1 2 ع م دوم ع ب :7 20

 رعشب د>ح قو رسكلانةقر !1كادكولامهلوغنال طق صوم ىاور ا ل ر كاوكما 0
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 قعرشتا ةره 3 .انكحو ريقفلا"انعاىأ هنكدعنم "قعدت مهدحأف ردك هنعهللا ىكر

 و و2 ا َه ًَ -ٍ و
 فرتخ اود 00 اكلذامانغال ا 0 دف 00 ارا لمق ردا الصانم

 يشل هوشه نم بهدم الامو سو فاعلا ىماعمىأينب رك نال فوعئاصلا

 هب د هم ى- هم هَ 1
 ىعتمدى أد تاو ىعع فرصم هنعىلامو فره الا اذه. نعلاملاقي , وافرح هو نع

 قنيلارك كا لوقهذمو
 هه هرؤ هم

 2 0 35 فرحت نمتبيشن ع لهرهُزأ
 -ٍ تمص م

 مو ع 2 تعالو اما و

 مصوهلاماادا فرو هناا الجرلاق رش :ةفردا مسالاو صو لماهقىذلا فما

 ا يعْيَضلرةفرسو ةعانصااهف رد اوريتكلا لامملاب اساذا فارخالاو قلد نالفءاج لاقي

- 

 2 2ةءو-

 ناك نأ أباسنك الا ارتحال !ىلقو لاح انتل فر ادوإهال قرحو هتعنصوأ

 ا قو ةايعلعُدك اذالجرلا قرش أورقفدع قتلا اذا فرح أ وىرهزالا

 وه و 8 , هَ

 تاغشو ىلهأ ةنومن عزمنا نكن قب غوقلدقل لقاح معدتل ىضيركبو أف اس

 3 0 2و

 ةهجو ةعانصلا ةفرملا هيفنيإسملا قمم و اذهن مراتب, ىلأل لك أمسف نيل عأب ْ
 م

01 - 

 ريمدو مهرومأ هر هث : نيإمملل هفارتحايدار »تقر ف.لماعم ل جرلا في حوت كلا

 طقسالاولاك ناف فرسة له لوفاق لاعرلاىرأل فانت :ددلاهبذموةسهقازر وم تناكم

 ناةراسعو لصالاءاذك 00
 طنا 0 اعلا ءاساادا ٠ ندحأو هسياقت هعبذص“ وسب زاجل ىأ ولا كاش قراحتال لاقي رسكلا بدلا

2 0 00 

 هعمعم هيشكر سكب فراحاد لا تالا نمو لاخر شو اريح ىلع كراج اذا للا فرأى ارانب هنع مفصاو

 فرك فيقدنوعاط نوم م-.ملع أ طاسب هدشلا قوسهلوتو ىَاجيىأر دُمْلاَو ارساء عنع

 5 2م

 هسلمو هرك ذنسوواولاب فو ىو رو فرطو بناج ىأف رس ىلع هيو هُو كبوت

 ةفر هاوقهنمورسكلاو ضلال ا ديا عمل قو ىبعنم

 5 "اك اهفّرؤ هدنس لاوورخ 00 الا ثي دم او اهلام5ىأ اهنرقسفكي ناين تنسوا

 ىبارعالانبادشنأ اهاعهنمعف وفد مفيسلا عطقاممفصوو تقلا ديرب
 هالك د هم ه-

 قامرهغسبر عابس #3 انو فرح م نيواكر ب

 بد م لاق ا الا ماةمدحاولا ماك انافرش ملال



 تبلارخىلااوَئاذا هلوق

 ةباورلار رو لصالاناذك

 لصالا.اذكف ورعمللهلوق

 نمدخؤوب اك مورعملا لعلو
 اهفءارلا مف : فراح اريسفت

 ها قل

 ةباهنلا ف فاك فاثدهلوق

 ها فاكم دقت

 (فرخ) - ءافلافوس ه ءلالسف 2 ع+
 0 2277م7 ج7 يصدم

 مو ىو م

 الط ةواظاهآلوو ارنع 31 انزاورملا: اودع باص ناو

 هموم 2 و يورووس مىاهمو و 21

 هيفرح د حايل دع فرخ لقوافر ةدطقرقلا فيركو هعئاومئنا اءاودعو عل ا ا

 م9 2*س 8 00 نسضوز9 )و سس

 افرح القوأةمفاخ * اف هرم ذاهنذا لاغت لاورخ الا نع

 ظ هأذعم نع فرخ ارهس.غتةملكلاو ن ارقلافهرختل نيو يستلعشاولم لع ملكان راو

 هنلاوهمص وفهابشالا,ةاروتلا قاعم ريغتدوهملا تناك امكهبشلاة برق ىهواهانعم نع ةماكلا و
 هبي 75

 بواقلا فرع تنم [ةربرق ىأ 1ثد .دح ف هلوقو هعضاوم نع ملكلا نور لا متلاقن هلع

 سعيا ]ا رمل ا و زأاوه

3 > 

 زر هلع ىنلا فرساي مالا نامل رش اوفا مباردتسللوافدح وندخل

 ا

 0 لاا ورشا لئاسلا وات قس مهلاو مآ نيذلاو ا

 نعىرهنالا درو فراح وهو يبس الس الاقهلر ريل ىثلا ٌفراتاوه مورا او سانلا لاس

 نتاعك 2 .الناك اذاوةقدصلا لآس:نادل نيدلف بسكب كتم نملك لاق هنأ فاشلا

 ةونغلا نم همسه ىلا قرا مورحلاأنورمفلاءذىناوهذ هلامعو

 ةهريرص 9ةص

 مظلاب ةفر ةاتسللا» النسب كانا فهسملا نم شح وول سيحل

_ 

1 3 

 1 شرفي فرايو هلابعا قري وهلاقيباستكأالاو هوفا حالا نم 1 اوهقةفر رخلاامأو

 َ مو
 ؟ باطاذا ىذلا دود مورحما اوهءارلا ج3: قرا ا قراطيةواتيطن مم دي دع ليرتشنإو ١

 مرتد ودعت ىأ ءارلا عب راحل هجر حالا فو كلا بال دوكيوأ كيرلا

 ئح ارلا لاق كرام وقف الخؤو#نو

 زئابلا تقلا كرام 5 رعارالاوهاشلاب راحت

 نمهْنَع هقر 0 6 00 قو ةنكماعموف لعدد اذا نالفْن كح روح دقو
 هد

 »لد جس و

 هلع نيتك ورك مزمل ثودو ناز ترؤعلالو هنعلءملاوهو ثلا ن + «فار لالا

 9 18 كس سا نبي معو وع 8 2

 ةازاحلا عضوعضوهب وفذ صمم هنلعدد ثيىاتولادكعاهبفْراصِبوذلاَ 00

 راقكوناربنوكت قالا دنع شيام قرب وح ل ضر قلاتشلان؟ ىلا ئافاكماو

 دعاه فراخ سن ذهتلا فو شاعلا قدتدشنل اوفو ةفَراَما نموه بونذلا نهملع قيام

 9 مو هاوس -- . . ا
 7 هالا فركلاو قاما دش نيل قرع ىنعمو هبوذاةرافك نوكتفا- مس اقبىأ توملا



 نيل كا

 6 (فرح) .... ءافلا فرح « ءانال ضف
 تح سس سس سمسم ص هن يدم ظ ع --

 سايعل اوبأل اف ىرهزالا لاه .ةلوزسمملا ةقانلا فرحا ىيمصالا لاقتو .ةرهاضلا ةقانلا فردملا
 رهزن ب بعك ل وقريسفت ىف

 9 دو ٍ

 ن0 0 نك ناموا هيجي

 | 4 ا 2 3 3

 72-0 و 2 "*

 فرح لج لاقي الو ل 5-5 00

 7 و هييصو

 عنيد اراك صخ امنا
 و دو - .٠ همه

 اهرامط اينو فرت ةيسض رع < ل :امسأرلاوكلجأ انا 7

 هسحان 000 رحو بوك كلامه نكي نأو ةديد- ثلا ةبهادلا نعف ةرملا ةبعصلا تك

 الايبان اان وسعر نان وترد 6م ة سان ىأ رش نسل لع ١

 لدعهصعبال ا شىأراذا هنمةمحان ىأ هسهأ نه فرح ىلع ن الفد دس ا لاقو اهريغىلا لام

 ههحو ىلع بلقنا ب امروملاذا ىأ فرح ىلع هللا دمعي نم سانا نموزبزعلا لن رمتلا فو: ةنعاأ
 هتقنضحو لاه كك لع ىف رح ىلع حالا لافت . ءارتضلا نودءاّرسلا لع هذسي توغل ف

 - 98 5 22و 2 0 : 37

 نأمطاريخهباصأ ن اف نكس: ملوخد هرف لخسديالن يدلا ىف ةدرط ىلع ىأ فرح ىلعهل ا دبع هنأ
 ى 2256© ى 8 5 م 9-6 و -ٍ و 7 د ه 2

 انتة ةهساص اوه ضرودراصااعتايطاةييساموهلامرتكو يمس ١
 ر 8 25 و . .ى . - 6. و . 0 .

 ىورو نانئالاةدامع :و هرفكلا ىلا هّسد نع عج رىاهه> وىلعم لقت !لامؤسك 02
 - 5 - م 8_3

 رهنلاو ل.ل فركمتيحان ىث لك فرخ افرح فردا مهتم تاما لاك مثسهلا أن عىرفنالا ||
 ىرخأ ةمحان هور كللاو رشلاو رضل اوةمحان بضل اوريدلا ناك ىرهزالا لاق هريغو فيسلاو

 ءارملا ىلع هللا دمع ندو ءاريضلاوءارسلا لاح عم تقلا دنس تاذسلا لغو نافرحامهف

 امقم هه دعو لبا ةفاهبهقلاهيلتن ءارضلا ىلع هدبعي أن ودا هدسحو

 ءاو ذالايهتكما نادنا 9 ءاشي فكه فرم رد هامان ةتارق د ءدابعمزص وتخلل د
 صم 62 2

 ةريخالوريما هدموريملا هادعتمالو لاظرغلضغتموأ ل داع ىفو عفءارسلابه يلع مئأوأ

 لخسالىأ ص ىلعة نه طريقك راع ىلعىأ فرح ىلء هللا دبعي نمر ةرعنا لاقر و هيلعدعلل

 سم مم همومه ما 8-5-2 وهم # طه

 لد عفرورحاو فرتو فرسحنلاو افرح فرص ئىثلان ءفرحو نكمتملوخدنيدلا ىف

 ةفصقجالادشنأو فرورحاو فر اوفرش لاب ءيشنعنابسنالا لام اذا ىرعالا

 لاقف اسامح



 اذكر اةءارقلا تءمسهلوق
 هتك ةباهئااو لصالاب

 مو

 011000000 آذ
0 

 (فرحإ) ” ءافلافرح ه« ءامللالصف نك

 رك ١

 فرملا فن وكم نآةامعم نم ملو هريغلافو ذا وهلك اذه ىف[ :اعموتاغلل ار اسكاذكو لي ذه

 ذيع بدلا مون كامو ةريشعو ةعبس ٌئرقدقامنآرقلا ىفءاجدقدنا لع ح وأ ةعمسسد > اولا
 ام ارقاف نبراقةموهمتدح :وفةءارقلا تععمدقىلادوعسمنبا لوقا ذنيس امو توغاطلا
 ةروس 2و

 ظ 00 لق أو لاعتو لدم ؟دح لوقكو هامغا ماع

 ىرهزالا ىورو .ءاجسملا فو مرا وبناملا زلكراللا ليضالا ف قرخلاو

 ى 5 تاغلالا ىهاملا-ةف فرح ةعبس ىلع نارقلا لْزن هلوق نعل مس هنا سامعلا ىلإ

 هد_هولاف هب وسام اودسع :وبأهملا بهذام ىضنرادقد رصعد>ا ووه و ىو ساسيعل اوناف

 عمتج | ىتلانيإ ملا فحاصم ىف بتكى ذلا نمة حراري غتاغللا اهاتعم تا افرح ةعبسسلا

 ناصقنوأ ةدايزب ب مصملا ئلاخكالو فرحي رق ن ف نوعبشملا فللاو نوم_ضرملا سل اهيلع
 0 .٠ 0 7 2 2 2 0مل 6

 ا فر<ءارف دقفراصمالا فني رهتشملاءارقلا ةع ا نم ماما هبارقدقو مدة مريخ أنوأ رح وم م دقتوا

 ًاروهج كاذؤ فاو فمسملا نا اع داش فرحي أرق نمو اهي نآرقلا ل رز ىتلا ةعبسلا فورملا ند

هذمو ةودقلا ء_هنيذلا معلا لهأ ب هذم اذهو بيصمريغوهفنيفو ورعملاءاد دا
  نيضعا ارلا يب

 'هلباّك ىفىرابنالا نركب و أو ىوحلا سس انعلاونأ امو اذ_هىلاواثي دحواعدقتآرقلا ملعف

 هريغو قارعلا لهأ ٌرةمدهاجتنب ركبول كلذ ىلعهسةفاوو مامالا فصصملا فام عامنا ىفهفنلث

 انتو عامتاللانقف وبدلا عتدهقاو اولاكامريغىدفعزوجالو لاكن ينقل تابثآلا نم
 دى م و و دى 5 ع

 0 ْ 0 الاس وتاجلساو ةنيغسلا فروماقن سأرلا زو عادلا

 هالعأ |فاضد 300 هوو ًاريغصل اناكلا ةئيهكه نمش أن املس نملك ات

 ت < و 3 9

 هذدمو ةدسو موف سو مقرطاو مسد هزرهظعا اوسىلع امض شما. قدافرح 1

5 ,> 55 

 ا اوبال 00 ا

 ' ةيزاتلا# ادلب

 5ءةمو سم هم < ىومريك»م» و

 قوس رولا حر فيظو #3 اهلك دانس لفرح ةلادج

 رافت 1 تلا اذهونايراهمِظَوَ ًالودانسةمل لاا منأب اهفصد :لالوزهم وحلا ناكواذ

 لاقدنأ رد غزا نعكفرو اهلازشوابتقدلتباك نرخ تبع ةلوز_همىآف رح ةقان لاق نم

 فر

1 



 6 رئي ني ا 0 0 نجي 9 ا 6 100100 0 0

7 ) 

 16 (فرح) ءاملا ير د ءاذبالصف
 1031 12 05و هلق 4110 عا طم ناقل ت37 تت هو تب هن تن حمد كل طع تن جشم دع طك

 مَ 1 9 و 9 نر دع ىكوو 3 ه 1

 نولا سرح نداءات تانداالوناذا اهبل سل درخراغص ىهللءقو .هيزاخ اراغضلا غلا

 و2 س ا طيغو

 دحاولاو دوسلاراغصلا فد -طاولاق حالا ضد.الا بارغلا عقبالا ليم نبا نعى رهزالا

 708 مد 37 د ا ص 2 :

 هطاقس ىلا فد ىردوللا جاعتلا نمراغصلا فذاو لك نىتلاناغب زل ىهوَةفدح
 2 5و 0

 ةنسةالصلا قمالسلا ف د>ثددحلا ىو تذخ أى أ ةئادلا سد نمو ىرعش نم تةدح مو |

 رع رم ع 53 وس

 مزحاذا هنأف مزج مالسلاو محريمكستلا ”ىذعلا ثيدح هيلع لدي دوم الاطالا كرتوهفضتعوه |

57 
 3 ةم و ه1 + ل 50

 كفرطلا نمئُشأ|فطق فذ ارفطملا نسا ن نعىرهزالاه فدو هففشد ةفهعطقو مالسلا
 قس 7 دوس سد ودور |

 لد :ًاو زل فوذحي اولاق ةيادلا نذفدح

 ووض سو لهوث اء هم م 2ع هوم 2

 ف فود روعفو ويكع تك افىادنلاهل او دعاف

 عوطقملا امهاتعمو لاك الاوألادلابو جاء وذو فود ارعالان با نعرعتهاورولاك

 32 0 ومما ىف 3 دمدق دقو ثدللاريغهاوراف ف ودام 0 ولأ دو.

 لاك معطر يت ىافاتس ل زقامؤتقروعرزلا فدو كليه ستتلا قرا ١١
 لاك امشى أفا ذحهنمُدل رافي رلمحا ا ْل ارتانك ماعطلا لك لاقت 5 سلا نبا

 نارفلا ورهثركنأو فاقلاتقاذُخف ىلا باب فرملا اذهاوَورديس فا باسو

 هنمىرام مدلاةفاذ لاق و هرداون ىقءافلا,ىنايعللا هلاق كلذو شو تكلا نيالاقام |
 و ه 7 و

 لاق بالك رعب نالاخ تراتي لوو :

 سا صورع سات م 6س رو دوس ع

 ديرو بع اصتا# ةقدخو #3 ىلاذ يعالاس ين

 ءاذالا يف كاوا ريكا رحد_>او نور ساس فو رن مفر لا (ف رحإ

 لاف ا.هوكغو ىلءو يل رئاجمال ضل ل عسل أ

 فرح اها ناكن او ف رم اوىناعملا ةقرشتل مالكتلا فذ راما دايك لكك هزالا

 لوقت افرح ىمستنارقلا نمدوحولا ىلعأر تما لهو قسما لير |

 ىلع رقت ىتلاةءا رقلاكرلا وهدينسبا دوهسراةةرق ف ىادره طا ل

 فاك ف اشاهأ كفر لا عسس ىلع تارشلا ل زن مال سلا هيلع وفن مشد دلال اسمو
 0 برعلا تاغا نم تاغل عسس ىءلزنسابعلاوب ًاودسعوأ لاك غلا ف رطادارأ

 تاغللا هدبهلوقب نكلو لاقدب عمسم ادهدحو اةعمسد حاولا ف ةرلا فن 1 نآءانعم
 5 ف .٠ 2 م .٠ . 0 .٠ 0 * سس هه

 ةغلب هضعو نراوهةغلب هضعبو نملا لهآ هغلب هضعلو شد رقدغلب هصعمشف نارقلاق هقّرفدم |
 ّ 2 . . قط 72 . ٠

 ( رشاع برعلا ناس - 25)

 قرع ح اعلا ىف قرعي هلوق

 ما



 مدع سا اوم #2 صل

 ا مس رعب نيو الفل فتن ةوردولأ فيو ديد. نطبلا ف سقم فاح او فاذا

 وهو زو 11 و

 ىو قورختلا ىه داو لاق ًيلْوْلا نم مافعأ اوقلا يولي ود فورسألا (فرع)

 و 5 8 بص

 2 0 لا هفذئشلا فدح مك نيعلايفةروك ذم

 فيد ى هرهزالا ميدألاةفاذح هيىنايعلاا صخنو خرط ”و'نمَفذحامّفاذحلا اوكلذ نم

 ىررقلا وها لاعاو تمدح دقت دامي اون دنتخ ناو وسوم رطا علا

 ا ل راب

 رعاشلا لاف و لاق هعيصو دامه ىأ اعيد ل وقوع اني راما اد_هو
2- 8-2 

 0 ءافذَح نذأو ىراصنلا لعسفت ايةينكس ل عض تأةر ملا ىف فذلارضنلالاقو 0

 0 هسأر فدو هّنَدَتحا دقو بوثلا نمةعطقل اةفدحاو تعطقى أت فذحاج“ اك

 11 9و مو <

 7 نعد برضلاوبناج نعخ رلاف داو ةعطقه م عطف رضافدح فيلا, هسأرفذح

 -_ٍ هرصاأ | سرصرع م س 3 فما يمد اس

 اصلا د نضل وأب ناجن ع ررض اف دح هفدح واقد_> فدحي فدحل اوت بناج

 اهيا 8 و 3

 برعلا ناصر تيأ اردقو ىرهزالا لاو يامر نرش ذو اقدح هفذ<فيسلابو

 امثوديصتيف اهئاوقاصعلا تبا اعرف مما دس لانا يس راند
 سا يس

 قو دنس وعداصالا فارطأب زايسلا امنا رلاهنافءاىلتاءف دن ماو اق اهنوحذبو
 8و سا وص

 ٠ لمعتس فدخلاو بن أيس ع نعهيهي رضى اهي هَقَدَ فشلا لوانتف دسار هعضوم

 لثلافو رخعاب ف ذاقلاواصعلا, ف ذاشا فذاقو فذاح ني مه لاقيو اهيرضلاو ىلا

 - سدوم 10 -

 8 منال كلذو دحأ اهيمرينأو ىأ ب رعلا نع هب وبدسماكتس بنرالا مك دحأ ف ذ- ينو ىلإ

 ىو ودة وص 00

 5 راغصدرحدوسنأض كر فلا #فدس لاو دلصدو زور "اين ةَدحو اهل ضرع لاي ريطت ةموشم

 000 اد لا اهلزاشو ةفّدحا ملح او زاجلا,نوكترافصدوس مخه لبقو نءلانوكت

 ماكي طاشلا كلا هتالت الصلا ف مكس اهمال وتسلق

 سمع م7 -

 لاق ميل تعررص زاب او شدو اك هب ءاورؤو فدحت ان

 كفرشلو "ىلا عمداهقتلاالا 2 ياكل ردقرادلا تصضأف

 : 1 درت ادوسلا مغلاوشي دحاربسفتودبعوب لاق ماشا هال فتحا |.فو هابط هراعتسا

 1 ىف فدل اريسبفت قرثالا نبا لافو ثودحلا ىفامن 0 ا نملاهنوكتت ا

 ٠ ا وجل 2 ص يع و



 9 3 5 1 اكاد وعل نس 3 يا اراب 1 ا 5 3 نىك نا تو سوت ل ايم تا تا وسلا 1 اع كا < دلل نو م ا
 7 7 ما 2

 1 مرع 0 (فحب) ءانلافرش « ءالالسف 0
 لاقف ةفتل ارسل اٌةمأ

 ه5 و ه©هسصس مسد

 ماكلاوهقلاٌتانمْاهتنَن ملأ اهم اءاحقرلا قت هيكل

 | ىارعالان يا (( فرتح ) با ركل 7 4 يوي وهوتما نكات ةقانسو
 م ماو مص و موو

 اى *لا فرثتو نعل! فنوكن رمل اودزوشدللاةفرثلا (فرخإل هلابع ىلعداكل فور

 و 107 سدو - و مما

 |نرضم 4 لا ا (فع) تش سدادبردنءالاق 1 مهقراحود دست ىددنم

 | لاقو كا الادواح نم ىهل قو ةصاخدوالا نمى ملدقو ةفخحا متدحاوة سلا نم

 ىشعالا لاف نضع اهَّضِعف دان 1 لد الا دول م ىههدس نا

 8 م1202 9-ما 82

 فيو مولا عوردانبلعن ل #3 ةرئامهقلا تءوويعدانسل

 -ٍ قكع

 وو و طع و د

 روسلاف فخ عملو فوج تخف دل دواح ن مناك اذانمنا لاس

 ةهمص

 تفك ماج ز-نماهفشو تلح دئاها 00 مل 1
 5 مآ 3 هم م06

 هج 5 و ءوم هوم ى

 ن 7 -ردقق 00 م غ# كا ءللا ؟

 0 ةراماذا عر راالجزك# َّ 0 اذا ع

 تا 1 . تول لاا

 6 زوجا * تف ود 4 تاس دق

 تفقده ا هارّدىلانر 1 5 و اهلا اذا 0 ١ ١

 و2 ه- 2-0 ْ

 ترئارسي ”ىللط نيه لافت اهلج اهلا ىلعتكساذأب نمبرعلا نمو“ اهينروج بردي رب

 3 طابا ملئاقملا فجاحماو نيرا ىهةفطاكت يباب ٌتقوطَ ةبعكلا» ان. ثيدح فو ||
 2و 7 9 2 8 وو

 ىاخ ١و انك ءىسفت نيقحاو هتعفا دوهتسضر راعاذ ا اي القت ةحاعو

 هملع عقب نأو»لءقو اًنالطتمانطبلاهدخأ» ةم الالب هلك نمو لكالا ةرثكن م ىرتعي م

 ب زرلات فويل جوملا نم“ ٌقلاو ىملا :

 فومحلا لغم ىكشملاو #3 فوكسلاك قر اذا اهيا 1

 2 8 م و ََ 5س

 نانا ناتدغلا امهودتنكل ىشتي ىذلافوكنااو تحرش ىأ هدعتأردىذلا راد !آ

 0 و 5 )هس

 ىهولاق دحاو ف وعحلاو فوعحنالافو ةمنزهلاا لأ مىرهزالا لامو يلا عدي أ
 ا س سس تص

 لدالابا دكا ,ّمنك-اوهلوق

 سوماقلا حرشف ىذلاو

 هشكررحو ها اهتفكجاو
 مويتنكتم



 ةياهنلافىذلاو لصالاب
 هعفتم هيمكر ركع دسع

 (فتح) 20 ءافلا فرح « ءالاو' ملا لصف 4ع

 ةسفجعر رمز ان ث بسد هدم هموت ًااذا تملا ةمحلمقو تبملاةّثبةفورعمة شرحا
 و

 لا 6 مس 7 7 0مص

 هاند هلام لوط ىسياكأراجتبرطف ل لسيف كدحأ 1 نةرعأالدوعسمنباثي دحح ىفو

 نجا 1 كتكا ةفاضاو تفاح وةيحلا تفاجدقو كرك ال ىتلا فيلكو إال وطءاننو
 وف سم

 مارا أ ا ملكت اردد سدح ىفو ماذا فيلا 5 هج و

 وي نص

 فاييحالو وندهن الخدمال تن دما قو فاح م قة نقلا ةنبلا اى مو ةقرجلا

 اهذخأب وووملا ست نع باساب كيل افامحشامنلا سو لاه ث ذك! نئانلاوهو

 راكع هن ىعم لبقو
 1 وو صل :

 كلام نب شنح لاو فود هعجوو توملا ف تلا (فح) .( لهما ءاحلا لصف
 ْ ه2 ومو 5و 8 8هقت 5 ص م85 دس

 داو لك هرم اءنابني ف 5 وتلا نافزرحأ ك سفنف

 عمسألو ثيللا نعىرهزالا لاق لف نكي ناو فتح اومهون ممن“ اكردصملا ىلع بسنة

 عقود ةفهّللأ لسس ىف هفن : قرح ا نملاك هنا لسوهملعهللا ىلص ىنتلا ن :٠ .عىورو العف فعلا

 هريغالو عسال او ق ةرغال ولم ةريسغ نممشار ف ىلعات ومتوعن اوه دسع والاف هللا 1 رحأ

 فدا و ا ل اك هشارف ىلعت را ا دس شوهفةءاورفو

 |ه تحارب ن متجبرخ حرج نافدشتأن محرخت ضيرملا حور نأ ن وأ ضبا اكل اه لالهلا
 ىذاا ىنعبهلك اتالف هنن[ فى تح تامام وسلا ىف لاكملا ريعنبهللادسع نعىورو ىرفزالا

 هفنافةحتام شارف لع توعىدلا ل مقاما هريسغ لاهو لاف ىاطل اوهوءاملا فهمتو

 و تاماس لاس لاك هه :ًوهبخ نمهسفنتب حرك سس نال شن أفتح تاملاقي و

 | نأل محا همضن[ف تلاه نمو لاك سفنل اجرح مهلا ويشاالاو ده[ تس تامل اه كهف

 رثكالا ىلع مسالادح !ىلعَفهفوهن: أ يدان أل جو هارضمام_هودهفتأ مدار ن وكي
 و ده سار 92ه وه - ىو

 ريغ هنبجوهرذحن ادب رب« هقوقن هفتح كأن ”رااو *« ةريهفن بم هاعشي د> ىو اة هرواغل

 ةائبلا ٠ نمهينأبت وملا نأدنرب رم الا ورع كاخلا ل 00 د

 اهفالطأ ناضل كاهن ليفاك تنأ اوان ؟ثنك اهللاك اهم> من لفت د>-قو

 م ةاشلاتنصق اهيا دعمك موةاشد وفرق ةالقلاناعئاج ناك الر ندا لاق

 ظ فصضوو هريد دق 5 : ىلع اع نم لكل الم راصف [ رماه ذفةمدما يقر هظق ض رالا
7 4 8 : : 5 
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 تاماذا ل بقول تقالو برشالب ىأ لنا تل وا ايل نرعلا لوقو لعف هم دب الو

 كة سن>»> ياو جا ىن يس روتر نسر 6



 ةييرلا دانا ل لي و تا هدب : 7 16

- 
 0 4 دس

4 1 
« 
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 مارةزانما قو نول يزور ا :
 اواه ةقعاد م هّتباصا نونه ناكو راج هللاقب لدر اها رو ءام هس رفداع دبر قداو ْ

 هيفنمو هتقرحأةفولا لفسأن مران تابقأتسانلا نمهي م نملك لتقو اسهظعارفكرغكف
 ريسعلا فوكوراجلا ف :وكداو وراج نمر أ اولاعَف ل-ملاهءبرعلا تب رضفهؤامصاتو

 ضرأ با فوايلاعأن مسالا ابْنِ او راج وس رسل

 رح الا يللا وجا عمسآلمللا ىأ4ليقشي ثيد-هاىفهلوقو ىداولان طب دوهلمقو دا ار

 طبطاسقنومسإ روغلاون ملا ل_هّأو لسللا س (نن نم سماها ءزياوهورت لا هنلثىأ

 لاقل 0 ذنافوحلاوفا وحالالاّمعلا
 سو

 ريعسلا هلي ناف 5 #3 راع ءاضعلاءانحأل

 نملاسلاقف نافوُا لك ريس ةرازفون تناكو نافولا ءللاستي راجل ايأحرؤلا لقد

 ةراَزَق ب وج-(ةةراد

 رايس أنام 5. ول سو عاج هل 9 ايرا اف م
 ىل د7

 ةهرعص

 رانلا اريل ىنادن #» هقئاوت ند 200 طفت ال

 مرو 99 9 -5ء

 ىرابلا ةلايا ىهيلا ماقسالف 2 انو للملا ا اهم :

42 
 2 مرض مضلاب فاو او ف وحل اوُوياَل وهو تكلا ضف لا دصعلا لكت قرع مئاخلاو

 ثوغلاو أد سن ”وةفاو هتدحاو كسلا نم
 3 ة-5 < داع ه 3<

 الصدقايفوجو ادعنكو #3 ًالَخو آل ص اوُسعْئاذا

 سصورل تر © ©< 0-0

 البلا بصقلا طيدنلا لس السءاسفلا ولاا

 ايندلا ىلعف ةفاوحس ؟ررافغر تا اراع دن. كلامثي دخ فو ةرورضال هففخ ىرهو+ ا لاق ا

 لاف ءام وأعضوم“ 0 نم سلو كوسلا نمي رض ف فاتلاو رضا ايفا ءافثعلا
 صس 6<

 . اهردعىَر او اودع 3 مآ ئاشل ىرء امشي ناكدقو راو ْ ١

 ْلولا ىراضلا باك ءاجىذلارثالا نبا لاق بيل نوايا دانا فلارهنة فص ةوقو

 ىذلاولاك كشلا»فوجناوأ بدلا رواد ىننسىفءاجىذلاو لاف فورعموهولاق ف وتلا |
 (( فيج )» فوحآلا ءانعمولاك كلا ىلعام_يفءابلا,بولاوأبمجانيسلاملاعم عاج أ

 توقابم عم ىفمكئاشلهلوق
 مكنًأشل عضاومةد_ءىف
 هموصمورتك



 توقان مسمىف طارأ هلوق
 رب هانم نم قلاب طارأ

 ىو ةماعلا طاراولاه مث

 هلوقامأف طرأ ةدامؤناسللا

 نآزود_ةفملا فوملا
 هوةاطراعجب طارأ نوكي.

 ىطرا عج نوكي دقو ه>ولا

 طوغلانأاضيأه فو ها
 ضرالا نم عملا طئاغلاو
 ها طاوغأ عجوة نين أ مط عم

 اي

 تامال_عنزو تآ الأو

 هريغو مهتما فاك تالاعفو

 ةددفلم ايثا“ هلم وح تاو وص راع ع ا اع مر ا
 2 4 7 5 72 277 ١

 (فوخ): ءاهلاف رح « مد !لصف 0

 | »ع

 | عسو اتاك اعرو ةقرحاو ةيدوالاو عاللا هيف لست ْعّشلا نم نو ضرالا مفقوأاو

 ٍْ هيلو كانا بانا ناك اعرو املا كبس ع اله تاك اعرو رعفأوىداولان *

 41 < ه8 57
 بقر فوحو عس اوحاولج ف وجو ايعناك اذاحال فوج لاقي ىداولا فلسا فارع ءالأ نتا

 اك رب ا

 39 رالف وتو مف هينجىلا سرغلا ,عفترا اذاورعوأ قمض

 1 3 8س ميال بار 5-5

 اكرم 0 0 #2 هلانع تكلمالا فوشو

 حاوذأ اهنكلواش تسلىأ 1 2 زقراعج اجل شح وال سج ىلءو سعد هنأدا ل

 ثولو ٠ نينحلا ىوتشم ىلا يلازم !فوح ا ةدسعوأ هر 2 1 نا ىا هان تكلم

 الاد ىتااذا ودلا نمفوخن ا ىرهوملا انى كود ءابلا فود او ا رب اس

 ليفطلدذ او ىجعدالا نعنطملا ا تح

 ت9 هس هو 4 9 همسو هس 2 و

 طب در وحجاس دةمقللا #2 هنوح ىثثو تفوج ىابذلا طن

 4 2 7 را

 و 0-1 5 سس ةقق سس

 مداد أ وح لدو فون او فوحيونو فوجؤ لحد أ نسوا

 3 و كَ 7 0 9 ءو و 5-2

 عالتو : د اح ةعلتو فد وجم يفو فوج ىأ فوجئت فوج تاذىأءافوجةرمثو

 قدررفلال اه جوراراقمو ف ومان ا ل و

 مدس سود موه 1

 فاو نيشان ل هّمدد 0

 8ه- سم 2 0

 - : م. 2 2 0

2 2 

 ْ لا هف "راسم 000 و ١ قنابل عجب با

 3 اقع 9 ده ٌُ 8 0

 قرابلا هلْ صدناك « قو هقاتجااقاذاوهن
 مساق و هر يت سال ل ا

 الابخلا تءرفتاشهدلا ن مم ضوبرةاطرا لكفوحت 7, ةمرلاودلاتو

 0 ادناه وا ولا عضوه قولا

 8و

 لسيما, نمر 0 ا

 هلوقمهضعن رمفهبو كراع ل نَا اممّلَمر اصف فوطساو هنقر م ةقعاص هيلع
 هايس تهد ه9 قرم 9<

 | هعضوم ريعل ا عضوف نزولا مق سسي لةراسجلا فوكمارأ #* ل .رفقربعلا فوك ق رخو 4#

 ا ا 0 ل ا ا 4 نشا ل سد تا ل نا



 منسي بجوصي نس بح يع د رج مج 2 ربع

 ريا“ لا 0 00 اا 0 ا 2

 قلارصض لوقو
 فوحتو فوم لح رو ةنهك هريغ اوجه“ اكفهتعوتسافةراو .تاضزأ قداصءاملا نأ | ىعد 1

 2م
 فورخلاالاافر طل معتستالى اا ظافاإلا٠ نمف واب وبيسلاو لثادئ فو هدول ا

 ةمرلاوذلاقو ف ةوداكراصفنأمطا و عسّتاامضرالا ن . مولا اول>رلاودلاكاصةخراصةنالا |

 م (فوخ) ءافلافرج « ءاتلالصق

 89و هده 7س#و 2و

 هني لاق ل الا مهيدلا تلة عت اكأقثد داى و هفوحقهونعطا

 - 0 ةو< ء عو مو < ع

 ْ لو هلام اهه»هفوخلادار اورثالا نا لاق '.تفجوت لل هلل وهوَ تبصأ اذ

 7 مو

 نمد ”لهذملا هدم ةفئاج نعستفآلا س فواد أمامي 2 غامدلاو نامبلاك
 لنمو كسارات ميظعبدع هديفوألا د [سلدارأ هعضوم نع مظعلا لق امحارخلا 2 2

 ١ رد كاف هلوقفد سعوأ اء هفاوشأ عال لاو نطبلا نافوسآلاو كاذا ]

 نالا فوجحلا.دارأ !لل.ةنالوق همق لبقو نا ارشلاو ماعطلا نمهمف لخدبام ىأ ل ىكوامو وخلا

 مبو ن6

 ىتوامو بلقلا فوملا.دار ألاسقو نافوحالا مكيلع انام َقَوْخ آنا لاكاك اهءحرنلاو

 و عدو 3 2

 نادل ا ىبهتنم ىلا فودسا ضي !فو<و فوجتو فوحأ سرفو ىلا هللا ةفرغم نم اهدَحو ٠ْ
 لاق فون عاو فوج أل جدوناك امهنولر“ اسوا .

 هر ؟روور# ىو مس

 ريخاتجلا فوم ا نم واع 5 رب مالحألاالأ بكب راح

 ََ 7 ل مع 6

 افو-ن ؟هرهاوظناك ا هتامعش أ ليللان 0

 ىكهسو 'ي ذر 1 وو

 سمس ب سا

 نا لوق هنموداؤ 1 ند فودا ىلا هناكمَن َكقالْنامَ ١
 سلو سل و هود

 ءاوهبخت فوت ناف 00 ىعتاس انأغل , الأ

 هتقانفدد ىثعالا لاه ف وحلا مضضلا لح رلا فوت اةديمعو لاك بلقلا نمفوملاىلاحكأ|
 وووو يو تس 3 قع موص هم ا يوم

 قرسعو عطقو قالع فوت 2 اهننيو ىببو قذألا بحاصلاى هه

 ىربزبا دشأو هذ درَبابلاتْبأو يبي ىذلا بحاصلا ىشىوعل ١

 5و

 ٍ و فالف فايلابادعقتنا 9 تاون فانا بابلا ن هانئ

 ىأمكباولأ اوفبحأث يدحلا و هيلعهّدر ىأ بالا فاجأ ارثيبا لدهن يما شيدسفو

 - 3 5س و 8 06 هم هما هو

 اهريقودابملا فا مجند 21 كي دا اس هياوج

 5 ا 7 0 1_3 م88 :؟7 هم

 هد امهم ءاقنأ أبودتب 21 اريدك الص نام
26 - - 

 رءاشلا لوقو

 4 هام ع) برس

 ةسحأت يىجتللاديستلاو عفتزملا ضاانقناوار اينغسسيو تيان قفا

 ساسالا ىفمالحالاالا هلوق
 ها مالحأالا

 الاناسح لوق هنمممو هلوق

 سوماققلاحرشىف للا غلبأ

 انأ وء,مناسح لوقهنمو
 ثرخلا نب ةريغملا نب نامفس

 انآغلب , الا باطملاديعنبا

 فعقوو 59 ناينقبس

 باوصلاوناس> اأن اسالا
10 
 اذك مكضلال_>زرلا هلوق
 سو.اقلاحرشو لصالا ىف

 ىفو جامعلا ْح

 هءعيصم 4 1 ُه

 بل ضعبو

 ءاخلاب ل_>رلارخآ ضعب
 ها دشاشلاءىبي هلعو

 هميعم



 اذك ناد علاركمو هلوق
 طسودملا فرحلاو لصالاب

 ل: فاكلاوو اولا نب

 قءانلعح .واه :راغ و مج "

 ررحو س :وماقلاحرش

 بوصةدامىفملا صقو هلوق

 :بام_صرغمامل فكا الاد

 سوماقلاح رش ىفادبكو

 َن اسللا ف لد بددةدأمىف

 هع هسكمداملا هذه دريع ىف

 ا ل لل
771 1 

 عافرلانبىدعلاق م

 هناي ىحايختمالاَقأ !هئاننادمعل ارك 4

 اضيأغضومافّدحو بوةعياكح عض مما تونلا حذو ميلا مطل لع لعروصقم ٌقدَحو
 ص ىرازلار ايس نبدا ندشناو هن هو.سهأكح

 سم 6© ضم

 لالا, كت لامح تدك د 0 هيلث

 1 ةرازق ابي نسامدلاو تونا نوكسو يلا خش ىه“ هجرك ص ذريبخ وزعي دح فو

 ا ةفدانج ةقانؤل اورو شا اجا فيا اوال برقا فعن (عمبج)

 سس 5 قس 7

 1 ُل رحىئماذاىذاا لمقوقلذلا ار دراملا ريصقلا فداناو وه اة سو ا و كلك ةفدانجةمأ و

 (ربرح وع( ىا رلانيلد تح لاف ةمق 7 اريصق بلغ فدان لج رو راما ىشسم م

 ع لانا وج كرهوملالاقد قطخلا نبا
 و مو رس ة

 بالكب ىو ندوك هناك #2 كب سراب حال فدان

 سو هس هوقو 53 97 0

 0 0 مهنبع أموللابت ع روم

 أ ضرالا نمنئمطملا قرا (فوجإل ةلفلعا ةنطلارسبلا مضلا دابا ىرهوملا

 هسلعٌت عطل امفوملاو نطبلا ن طاب فرحا هسلمالا فورعم همطل ناسنالا فوج

 ساس 2 خص دم

 ْ فاسو هفوح باصأ نوسمايوفاوا هيدا عالْألاون ادع اونافتكلا

 فودلا غل ىتلاةعطلا ةسفئامللاو 2 الا بابا نمر هاي لو هفؤتس فهلا لخد اكس

 اددرللا مقوس نا اا مقاجاوام هفاسو دشنت قا ىهليقو فوم لافته
 هتنعط لاشي وهٌتاعموْ ثلا ٌتْلَعْف أب انف ىاسكلان ا ندا قب

 يذلا امس او م عساو قام سالو ايفوين لماذ و معو هطول فارم

 1 ,داودوبأ لاق عسنا فوكساو

 يكشلا هبفلْضي قاتم « هزت زارا ماهو و
 مد -

 دامو

 قلد ثيدحىفو فوج ئىنكاوفرد دمر هناا فوتملاو فوج أ هتدوناكم لا تدصكْساو

 2 ثم

 الا قوس ىزلافوخ الاكلات .الولخمنأ قرع فون أءاراد مالم 0

 نوسة نس فو هوظعفوملار يبكى أ دءلج قوجأر عنناكْن ا ارعثيد>ىفو كاما
 و

 داس 2

 1 اوفو ف ىلع فقورتسمتيدح فو ىو لا تاصودأ لوالان موه فَ

 هونعطا



 80/0 مشعل < هفاقر ء مارس
 ق

 ل 1 ١ م هَ ظ
 مضي هطخ رهش هد مق 2و باغال | تسد. ىال ١ امقانح 8 1 / اولاو لسمهش لات ميلا مضي انج

 ىوكلذ نم وهواهريغول وغلا 2 وسل اوم ك2 اى هملعل انتحل اواَتِسميلعَّقنَج -و ملا

 رومالا ىو مالك !!قّللا فدا ثيللا لاك اما ءاو أمد صومن مقا 5 يزعل لوزا

 نمّفسلاناالا ف.ملاهسثوه 0 وا راتكلا الع نول يلوا

 توك ىيتارخ ةشاعك انا نمى1ّل هلوقاما ىرهزالا لاقت ماع مدل اوةصاخ احلا

 ص هوملا فتن ْ مرام لح ان اف نمد نيعباتلا ضعت لوقهنمو راح أ قاع نم لك
 - -ٍ سا صاح 00 : 1

 :نهدر ةورعشب دس> قو مريام م نودونأز صعب لبا دا قسطا

 لا ولاماذا فرح أو فنح لاقت هن هيوهدل ل اص هون مد دراست شالا لل ٠

 فا نك حبا لا لاق قدا نعل تالا فنا ةمصولاب تي قاما لقا ,نيتغللا نيب عم ظ

 لامعلا نا لوقو مالا سقى ناو دأب صوم نم
 و وو ه 3 ا 7 سورا قرم وم

 توتو نمل أب ىلع ا هنج #3 متي ًارنيح مصخلا تأردالا

 ىوذلاف هن "كفانا تنم مدرك اوزان تست
 نا 0 35 0

 نكخلدزختلا ىو كلذك“ : مثلا ىلا فناحتو لدع فنانو فذ
 و 2 7

 دجححو هقر نعسنعتو نول

 هدمس)و 0 م سوه

 ىذعالا لاق و دوعتم لدا انتفع اا اتمرغةصْحف ةرطضا

 كن لاهله ن متل دعامو دع ىقانةماهلاو جن عشنا

 لاقف مثلا ترسهظ َناضمر ىف انلا طل ادنو رعءثمحاد ىو لامىأ مال ف ئاجتو

 بانجو ممق فانج فيلا ددعسول كاك و م ا باكترال همن لل ىأمثال ا تامهضُت

 70 ان 2 0 500
 ىمللا هاعلوقو هلهأ هات ىف ماذا يبق

 و وو موس 7

 روزا اقانماناو * انيلعاوُمَتسْناو كولا مه
20 

 الط مكح تان قامت هلوقك معلا نبكأ ىلاو 1 اوملا عضوم ىف امهه لوملا ةدسعوب ألا

 دسللاوو ىربْنما لاق

 3و هب 8 مانع 8 هس 84171 ل

 وصخ ىلع تحد و ىهض د صاعشمو رأتعَنمو يما ا

 لاق سيسي أ رخو لعمال مقاما لاقي كامب لج رلا فدحي لاش دو
 67 2 مم سو و 4

 فج 0 »| ودان موصل اذا يقندقلو رابكولأ

 0-3 ع

 فدح | حدقو لك ا 0 0 رهطلا نم ىأفنجأ أل رواود ةانت ىوريوأ ا

 ( رشاع برعلاناسل - :8)

 لصالاءاذك هم ضقن هلوق

 هيضقنأل ةناهنلا فىذلاو
 دادعر وطسلا نيبال تايثأن

 هيفوهصنامامةماهيورجسأ
 همهواملد رالدم سقت ال

 لامانع لاك هن اكل ئاسلا
 هبتكها همضقن لاق مثاله
0 

 سوماٌّقلا ىف ةمورأهوق
 هينك هأ مضتو ةمورالاو

 ميد



 ىلافالحالا عباسنم هلوق

 لصالاىفا لك ثدبلا رخآ

 ررحو ريخالارطشلارظناو
 ىيحم هأ

 هلوق
 فلح فا وحاداوح ىلزه

 دديى مدن

 فاحهفاوحاداو>ىلْزه

 دعم هاانذأم

 لاَرغهلوق

 ىفئئاس ترشبف هردص
 سس هوماقلاح رسم

 (فنج) ءاغلا ورح نب ملال صف ا

 دمع © 0و9 همء ع

 . اعيرأت أل | أدق نكلو 3 قعر باو تااج الو

 063 هوه ع

 ىهوتاسشلا فالح نمداصأو اجى أف أب ىلارعأ مهاوقىرهوملا افاجافلحر سأل ىأ
 خوأ لاو لاك ٌعرافل اندلا فلل لصأ ةدس< وأ لاك نلإالو اولا أراب ةخولملا

 8ن ل م

 نمدل ص قجالا أما فب جرم اخ ثودسحلاىفو اضيأفل هثوجحرخأاذا

 الو نيتفلمالو ةَرماللا ناك ةاودإةعفعضااميئجالا ست اوةخواسملا ةاشلا

 5 مدس تنس

 وهلاحىأ ىلعد- ”تلوُندلا ب ررعلا مالك فل اهديسنا فالكوه بق لكَ طر

3 1 
 ديزن ب ئدعلاق وى وراح عج و

 ه + + 959 و ىص

 ضصوخيوخا اودوءابظ هيف 5 هلظدرا»فوأ- تع
 سس س* م

 للا ميس فارما و وافران لك فألاو رسكتااذاَندلا مَسأ فلا لبقو

 دشنأوةيلعلاءالدلان مالح وببطلا ولملا» امونوكي ريغصلا
 ص و ع مصب 7

 لالا قالي كو و #2 كرر معن فالبتالاخياسُم

 :أرمافسولانب لوقا و ئاوقالو سالب كلا اول اة ىبارعالان ا

 لج هاوجأدا رقع * هديا
2 

 دل ح ا اوقالواها سؤرالد رجتابتل لعن ىلا اهيشمن كت كسلا نبا

 لضلان م ُلاَسْملافالاو فوج - هجو ءاعدو فرظ لك كياور عولأ رشة ىذلاوهو
3-2 2 

 ةقمح وأد كن أهعلطب مقا ىذألا

 8 مو 5<

 ارزاج فلج لوح است ىهف 5 ردا امد انزذاجب
 _ِء مث <

 كلذ لك نمعجلا و مااا «رلدعلل ارش انه در راخلا او لد باهتملو 1 ”يلالعنارزاهتا يعي

 يدوم انيإ
 ع

 نزرالا بك اسوم وأ اك ةفلس هسؤرف هلو م فياخاو فواح

- 

 قس دسملا (عمنع) لعأ لاو ة ف ذح ىأن ٠:.ءهدحل 0 ا لابس هوهو

 م ور 56

 ُلوُحْدرو لا ف ضدشلا (فنح ) هبسفمداالىذلاراغَقل ودوام ماعطثبلا اىئاررلا

 وده ع . را ة#سم 19مو-

 ْ ب كولو 1 علا ازا

 ىلعالا لاق وللا سلا 1 نءليم هيقشدج اف المرسال

 وجس ءمو وس سرع

 لحر لاش رش لاو راهفلاتنية هتيشم فكل امهيىذلا قانملا *ى الا لسا رعد ىلعلا
 ننال 2*2 عد مقومع | سا

 ظ



 : : 0 47 ني و يل لت ل يح يا مش دات يدرك وعامل هل ا لا اراد
 م 25 يف م : 5

 ماله  (ثلح) 2 ءافلافرخا < سلالصق

 سدو 8 دى

 تابنلاف اجو نيطلا فالثلا وةصنللاسأ ّ نعد ا ا ينآر ءالاثنا ظ

 ىتاةنسل هكون وهلجدقو اما رددلا هيلع أىذلا فات اوهرخآ نعّلكأ

 ضعبفو مّمفلحدو ةنلاجلاومالا رم ىلا ةديدتخلا نسال لاق 7 .هلاونأ لاملا فلك

 سانلا لاومايٍبهذت قادما 3 هذننلاةلمثب :اصآلحرو كسلا هلكَن مثد دست أب اور ْ

 و هو

 بهذىذأ!فاحنا دسعوأ نونسسلا فت الخلا ولاملاةبهذما تافآ ل نمت لك ماعرهو

 سانا لاومأب بعد ةااهخسلا ةفلابلا زر اودورهدلا هقلجدق كل ءلج نواه
 وهو

 قدزرفلا لاق هنن اوجن مدخا ىذلا فلو

 فاو مصدسألا لاملانم * عد منا وماي نعي 1
 مى 619 1000 و67 9 2 و هو 1-8

 فاح وهوا اًصسالادب رةسقبه نمشي قدا فحناو كلت ناوي اتو |

 فام انفو نكمل لاط ل اومأ تيهذأ ىأنونسسلا هللا لج رات فاو
 3 و ومس -#

 فواز >وذوقلم < موقرهو ,-هلاو تلح اذا 0 اصأ لاقي فراجو

 8 ا

 ل :ًاودوحخو بتناك الو مذا الب ظملقلا سايل ازيد ٌفاخاو هروب قرافروسا هر

 5 1 و ٌِو 0 ىد «ووس

 #0 - 59 م م -

 20 20 و هس تدمع ن 0 1 ظ

5 10-7- ُ 

 م 7 0 2 مي 2 0
 عود 25و ردو - »و< هك

 هدو راجل حا لتس 9 ٍرظ 00 0 نانافعتسد و
 و2

 انيه تملا ىورهلا لاو زيدا نرتكلا ىوبتا حملا دو ا

 كر ري لامس اوشا الطاوزيللاهمف 1 .امديرقلاوخاو جوملا لكلا ٠

 لق وما وقال وناعالو سالب ةخواسكا ةاشاا ندا 3 200 هلامتفاج دا

 ى » همو
 ةقواختاشو قالسل بالذ لك نم عجل اونا حرت نم لع ئرالعلا بلال

 هقلشو هقخ ف فاحلا فالس م كلا ىو قاحلا ىلا ارعالا فل اوف السار دصملاوةيوا م
-”ّ 

 باينال 8 الاوها ذه الح اعجاب وسسلاقهبفّلمعالءا وهدك وست ىاناشلا صمد
 م

 ىلعلاعفأو ل عفأ باقتعال كلذ ىلع وذ ا دقو لاعف أل عرسكي ن أل عت ا

 نالفافحاذا لح .رلل لاقي و ىلإ دى ءالاان مل يتلا ايت الا

 طضاذكتادنلا فل> هلوق 17

 ماللاد د فاح لصالا ف

 ررحو

 . ةرايعةقال ارد دملاوهلوق

 : هأ ةفالحو افلح



 او ا ار ا ا ا ل ,* اة اى د 9 1" يلا "للا ىدوي 1 00 ا ىلع 5005 ير ل ل يبت ا
 ا ويدل 007 8 جا 7

 نا ميك ةووبك 5 42 لا و
. 0 

 استلل . ءافلافت < ملالشت م”
 : سس بس

 1 ول د>حفقو فاما هس نأ سرفلافيضيتولا ار

 ثددح ىو اضي ناسنالا سلي دقو لاف فانت هيلع ىأ ىف سرف ىلع سو هملعمللا ىلص

 رعاشلا لوقو جيدا هنيفاجت ىلعناك هنا سوم أ

 وو- 2 82 0 ل

 ناك ليللاورطقلا هك د اهقوذ ففح جداةضدسك

20000 

 كلذكو ساطر هلأ ”دكرحو ديد !.|بوثااتوصخسلاو هيحانحابسلا اواهقوف 'لرحت ىأ

 ياو ضرالا نمسرابلا لغلاف وة دعبالاةفشقللا نوكن البلاء ددشللا

 طلغلاب ى ا ىعل تأالا ضر هاه ضرالانمُكلغلاوهديردنب لاو ضرالان م ظرلغلا !

 4 ال لاو اول ىوت عتابا اوهو 3

 موسم م5

 1 الو ةظبلغلابتسلو ة هعفت رم ضرالا لا مالا د انين اذسفس فايق ىوطي

 تصمم نب م م-و ني 9

 « لئاطر يمانع جاوأحو #3 ةريونبوهل ىرءنبادشن ريا اعلا فوهوةنللا

 و مه

 ١ 2 لوك وكدا ىركنلا عج رلاانآت غمس 6 زدفلا نوما ل عجم تيفو عنا

 ِ :ةقو- 9 وعد 1

 1 ىلع هن درأو لاق مودي ىأ موةمفهبف ىف نءاملا نأ كلذو نما دمرالا»شستملاو
2 

 2| هاو ص

 لعل فشلا ىبارعالان با امسحاذا اهّقستجوةبئاملا عمشجو املا اهلي يتعب

 و م ا م ل ع
 00 لادم بت لعلنا يا يحال لفل

 د هع

 محملا ةجاح ىلعىأ 0 وا خجلا اى أففجالو فدَص يلع َىورامو

 0 ا(فاجإف ورعمدا داو مسا قافحيو ضعي اهنعب ررعامالا عجة فيما و

 را ا وسط ا ار لا |نمئثعمدلملارسشقوه لقوم راب ءئشلا
 ا سو9ا ءصص 95و ندم 0-1 غو

 هلطشك هعبصا نعهرغط ف لجو ترشقىأ تقاجرد سم فب وألاسُفتسادتأ أو فركسا نم

 0 ابابا 0 اقاوم

 8س

 ْن تم مهر مهو مأ تفك ذ بساندع ميماتي ودع 1

 و

 رمل دشنأ أوقتالج فيلكا عجبوىربنبا لاق :
- 

 هم خص سس وس

 هان سى اان تيرق 0 ةايتقالل ا تتاو ةرعذ اذاو



 فلام اودقلباو لاو همك :لا فدو ىرعفلا نء اهبهيدشتلا ىلعريبكلا جتا ؛

 ىورو اهلكىأ ةفحوسقت ىت>ةمتغ لمنال س امعزبا نعش د دحلا فو سانا اةعامج |

 كمملادنهنورنَع بطاعة انلالوق

 بلع تف- ىف هلوقب دهشتشاو سابلا مرثكلا عجاف ىلا هدمسسنبالافو تايد ْ

 نامل متو ركبل ليقهنمو سانلا نمةعاسلاوريثكلا ددعلاوهرّضمودعس ر رنيفملانتده ا

 ثندس>فو نا اناذسع ءلهأل جدل م أمد 7 ه#غةتلا ىذر زعشندتخ ىو

 هان أفاضتن ء ىلغانأت لأس جنبا لاك 5 رق فاءأ زاداهمال لص انجاراسهئان ىلعأ

 هو ا ا ا سم سس

 0 (ىغلإ ' ءافلافرخ 07 ميلا لصف ل

 نّتكلا اورا رصلا زا اكل فق ورمل و ا فاك ىذلا ع رضا 06 |

 سا سس سنو

 هج موقلاا اجو سانلا فج تيعدلا الأ شدحلا ةعاسجب ىلعىأ هج ىلع مدسقت ىح

 ةعاسجلا مضلل ىلع ىرهوملا د شنو موقلا عاجل ومعمل وَما قاسكلا ةدحاو

 © ص 3 078 9 س

 راذالا راك ةصسصتلا ع نذدو # د 0 ام

 رارمآلا ىدراو تاس د انعام َنافرعأال
 نس سمو .

 س ىع 2 ع -وه< <:
 نب دغس نب فوع 32 هيلعتدب ربلاف بلعت فج هيو رب ةدسعو اناكولاك معاج ع '

 ِهء

 ىفءافكلا ثددااىفو ًاطحاذهدب هردنبا لاقو لاك بلغت فوحفف نويل 1 ولات

 ىلالهلا رون ديج لاف

 نفخ صو.كاونأع طن 5 اي نب رصملا لها مصشنقام

 ىلخلا توهمو لاو طقرألا دمج برلا ىرنننا لاكو
 0 هم هَ هم و هوه ص و 1

 د و 9 نيرضملاذانح ماشلاىلا اند

 وو: 0

 ه م د5

 اتح ضع باقر عبضعلاب رضي نيتفج نيب نبدا عدالتنك أم هنئءدتا ىذرنامع

 ِر «رجلاف عضومربطلا

 اراَألاهطلا فافحءارو 3 هلو ىتاارانلارم رض اك

2 
 # وه 7 يف لسا هم 8س ع

 هريسغوأ ذدأ ريد نموا ىلععشو وب ىذا !فافدتل ا وفافقل اوهوزرب وهف و تكول هي .و

 ءاضقل ابح -ولكلذال وأ و هديتنا لاق قوق ةوقلاو ةيالسصلا نعمل هِسقاوتعدي بلا ىف

 ه.ءعجو اهعمشاالاةدانز ابر نم أسيل ا فاضناا كاذ فتحا و مللاسقف ساط رقباس قاملالا

 ون” 7و

 افا ةرقشلا دع !ثيدسحلا و ايفمشسَس فيفصلا لدفسانلا خب فافصملاو فيفاهقلا

 سوس سس أ

 ةرايعزملا فاو ف حلاو هلوق

 همععمه.تكريثكلاددعلاوا

 حرش ىف بلغت فوح هلوق
 بلعت ف وو اص س .وماعل أ

 هأ ةملخع



 لصالا شما|وتدي ردن هلوق

 وهو ها دي زوأهباوسم
 راتخماو حاصلا فام قفاوملا
 هخيصتدرتك

 ىف سرك ذ ةعلطدلوق
 وشهو نفدوةعاط فءر

 عستف ةءاهنلا ف كدكا

 0 ىف اهظفل فلؤملا

 (قضي) . ءافلافزت « مملالصق عزب ؟
 32220 7” ودرع

 اذن لول آوقملازاو رح 1 0 لدعم ب كود و

- -_ 

 ريداقم ا . نماظوفغا حولا ف بتكسير نش 00 هاف

 6 ها و 3 52

 ملاذا بولا فيش تو أ 5 سدو هنأ نمبناكلا غر هتان م غارقلاو تان اكلاو
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 ٌقلاركد لوقو قارب سايقاو

 ان « باع نويلعْاك ءانلالا طءنمّلفاف
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 هيدا ةزّرآلا لثكر فاكلا يَمْشِي دملا فو اهقلخ بفم انا ايما :رصشلاوءرشلا
 سم مح -

 2 هس ُ 0
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 ةم د و ء قو

 فيت تففج بيدسهتلا هبطرن عفاف لزعا لوقت ةهففجت ىذلائثلان مسا

 نيتئائمةفازملاو فازلاو
 ىيكعم رك

 ىدح ةدامىف و انههباهنلا

 مىمعم همك قفاثملال ثم



 فانا نب ةمرقلا هوق
 سوماقلا ىف امكاههذو

 اذك انصح هناصغأ هلوق

 حرشىف ىذلاو لصالاب
 فرح ىفو انهسوماسقلا

 افصخ هءارقأاضب أ ىاقلا

 يدعم هيشكر رحو
 ظفلوه ةفرح ضرأ هلوق
 ىذتقمدح رشق و سوماقلا
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 مساربانوقدتعأ هناودعو 3 هنو سمأ اوكا لمت مأ
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 دشنأو قل فوذخلا ولام ىذجة جبت ف ىرهنالا ةيلعّوشم أ علا هيلعفود2هناو

 :انوزدللا 6 + وطقللامهانعمو لالا ذو لادلبو ميسحلاءفودجتو لا و اذهىشعالا تب
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 ردقلا ف دل فوط ىلع غلا البكاي عجبلراورمضسباهر

 ٌتادحألا ىهو فدو ٌتدَجنولو ةفدغللاىفءاثلاو ءاغلا نبتت برعلاو ثَدَببا لادباوهو
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 مهبارشا ذكواضي أب صنلا

 هميم ابتك فدللاو
 ةةلمسهملا يف رك ذيلو هلوق
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 ما . يوي ص ص 55 52

 قو هب دو موصلا ةققشم هنع بهذيهنأ ىنعي رسل اوزخلل اما ثدد كللاىو

 2 هس" ترس

 نمؤملا ةفح تددل كاف مك دا حسز رك ع رملا ة فص ىف ةرع ىأثن ل

 ةبلاوشال ىذلا رمسخلا نم هللادنع هلامو ىَدالا نماثدلا ىف نمؤوملا تنبأ ثزملا

 رثالانادشنأو توللاالا
 2و ا 2ةءوهغ ب ب ا 6

 2 7 ف هرعت ال هلمضق فل 1ث توما ف * اوفرساو هام ااوحّدمدا تلقدق
 م ىو و ص و .٠ ا

 فعمل رشا عم لكق ارفو 3 04د ةاطاابنم

 ا

 فيرلاو ةمعتا ةفرّلاو ممَسلا فرتلا قت زاروا رخ الا ثيدخساهمشد و

 اا ةعشوديعتلا ,ةأدخىنلا رأسا اذا كسره ذهل نس 25

 3 5 وسو هوو

 فرتم فيرتع فاض بة نمدسمت حارفأ وأ ثب دحلافو نقطة ىأةمعتلا هسقرثأو

 و م مص سل مع ب

 و 1 رء-6

 مال_بااوةالصااهملع مهارباناث يدا ىفو 6 رت :دلاذالمفعسوتلا مدل !ىدلا

 00002 2ك م هم م 7-2 رى قى و هو دك سد 0 سس عو أ

 هكلموهلادهفرتأ 0 لاو 000 ل رو فرتمرام ->- نم هنرق

 7 و د

 0 ا اهنمرشلاةداقو اهءاسؤردارو ةفْرُ اولها اعوذ ملاكا الا ىلاعتهلوقو
 ظ“”201011111ذ1]1ا1 1 1 1 زذ ز ]| ز ز ]ز|ؤزذ| ]| ] ]زا ]| ز]ز || 07000

 ٌةقرلاو ىو تابنلا فرو ىلابعللا : نعمذه هو تءاطعألجرلا فرثأو رم رع لكو بيا

 و م و م مر

 70 1 1 202001111111 |0000 همر قرا امرك ةحايزعلاة فلا سوق تانلاةنهلا مضلاب

7 0 

 تحت عمت اموهلسقو الاب وبكم وراق هيلا 16 (

 ونالاقو قألانم ففأتلاكحّقألا ن مفيفشسلاو نذالازسسو فآلاو زسولا نمرفظلا
 و ىو 6و رس ع سَ

 دنعلاه كلذناكف ٠ نال بر طتلاودنالا سوبشألا ةفتوفتوةفاو فامهلوق ب ناله

 ّى و لق انما ل.قو هنن هيدا دذعهنوامعتسد او راصد راك ردعتسئيل ا

 اق 9 2 ا 1

 0 د_هبرذقتا لحاف 3 ىلا ارعالا نبا ليلقلاّئش 0 اوهوففالا 5 نءدوخأم عام |

 5 2 يبو 2 7 ست“ ىو 0 ا
 0 1 ال اىنععفالالاةيورعذتىأةذوهلةفالاشو الامل فئيوف وف الاقيو

 1 5 و 9-9
 سب : ودى هاغا طلغاذ_ هىودال !لافو رأغلاه بسنة ود هلاوللقلاوهوفقآلا نم 2

| 



 ؟ه4 (فحت) | ءافلافرخ « هاتلاو ةزمهلالسف :
 و ب 35 5 هع ىلا اص ع 5 هه دع

 لاصنا ااهتلعجدارأ هنالمدماغاو هرهظو ةسفت !برضادادر يظودسفت 1لوق:رعلا نال اهئفنا

 0-2 سس همس

 20 0ك ميرو عفترا دقىذلا مهب اوامكو سوهو ىمبملا لاصت نعي اهنوا تنس

 اهلاصنةيعارلا تّقَت [ىتح - ىمهلا حاهلاقيو أمت اهمك الثمااذاءاعمدو ل تل

 8 هو هد ا سءوس

 اهمعرفأت هايس او طاع 1ىكل دواهريغالو لب الا اهاعرتال_فاها تس سس هيب :تاكالدو |

 عمه ل و 15 سرع دع

 اهعمتسشةحئارل عشت ناكاذاهفنأ بنتي نالف مهلوقوديسلا فأل ىلار ءالا نبا مم :ركتىأ

 ىلذهل !عيرنب فانمدبعلاق د ع

 - هع عب مه ع

 اًدرباسراعاوناكفراجلا دوس د ماج موب أل ىلا نم

 سماد سن و ُث 2 ه : مى هر نوع إي

 يتناول نالفاولاك ةانمديز نب دعس ب نم نانا + ةقانلا بق ياو 0

 نباص هم ةهوزؤووس و هع ودوم ا

 اند ةقانلا فلأب ىَوَسيْنَمو دع 20007 هموق

 ُكلَسلا فرشاه .1لاقيو :وننمباصأ ك دسم ضرع ءيكحما ىفوُةهاعل اف 0 (

 وهف ماعلا 1 ءاو فوم عقب لابن 1 امافوسماعاوواسا ا و

 سمس دك ودم 1

 ىا ؟ لعام ا ىلع عرازلا يا دفو قرهومل هنعقو عمو ون تخويل فيعمل ثم فيكم

 م

 ثمللا لاو ف يطع تانداو اواو وأ موقلافآ او فوعم لم فؤموهفذف اهب اصأ

 49ه ع و

 كو ا واو أف وتدالبلا تن .آواطخم ال ظله نك اسافلاني امي لامفالاوُثا

 معن ّ ١ اين تراساةورعتار

 ىأدنع رعت و هب ودس دنع 0 كلذقم: ىلع 71( فأن ) 0 انثلاءاتلالسفا
 سل 6#ث ا ص

1 

 لعمل اوني_للا كلذ ىفهّسنأىأ ءامسشاا5 :رتعهماعتمف لوشن ,رعلا نال كلذ نيح أي لعا|

 0 ةئفنىءاتلا تساروصنمو ألا اهتدازبدهّديا ذهاإو أىأهنافتتوكلذناقا
 3 كد . و 2 2 5

 تتلو نيسحابر انرلا ن ءاهريسغو ةهكا افلا نم ةفرطلا قطا اخو ماشا

 لل_و5و ف عمبلاو ءاحللا مب فَلا كلذكو ل و ميلان .٠ م 0 رادع م

 ةمرهنبا لاق هيل ١ واهبهفعأ
 ع هاد ندعو -6

 هفعم حاضاانامنأ او * ةرباثم هن !تنقلشساو

 تم ألق .لعت ىفال ااهلعف فيراصت عب ب ةمزالامأالاواو نم هلدصدوان نعلا ب د اجلا

 هني 0



 (تنأ) ١ هافلاىفرت «٠ ةزمهلال شذ كل
 ظ 1 0 1 6 3 5 2 0

 دبل الا ىئاقنآ [ه هروس "لع تاز نر طاطا نان ١ || اة

 سلا هع د

 انقنا فنان* ا م21 ماي أذا 4 .اناكاذافت ان ىجلسخرو قانتثالا كلذكو

0 

 هريغو ماعطلا فن ًاونالفز ماك لوا ل رامات, تفك السقو ىج 0

 م ا ساء هوم ع

 نيتاذااهلف فنأت ”سرلاوةقانلاوذارملا كلذكو هج اذالكلاريسعبلا فنا دقوههرك 55

 ةيورلاف الو هومنعركناهلح

 اموصيملاوةنهعلا طدحو 23 م كلا فنأاماذا ىتح

 كالا ذهنه رفا ا هكذا تتوج نأ كار عءالا نسا لاو

 هم م7 هس ةهمدعو

 قو ىلّتاقام تهرككأ فتالادمأل كاوقن متقن ةاديزولألاقو تازهف هنهركو هنوتجا

 2 520 د صرع م

 هت:ءتفرشو ههراذ ذاع 3 :ىسلا نماصت هاا 5 نمىجشس راسا لدعم تدب

 ٍ دهر ةوكسافلا وهل ريثالا نبا لاق ِبَطلاوةَعلا نما هر "ذا انهه هيد ارأوهسفن

 : : : ركب ىأث يدحو هُم هيهذ :أمرو انة! ةياكلا قير طن يسعدنا ىأوضعلا

 ب : 39ه <

 0 انو كلكف يااا .باعتقا سرر لا دهعف

 1 اعلا

 0 [َتلعل كلذ تلعفول 5 امأ ارح . الاهثي دخ هتمورمحو هيبه أ ر طاخغملا نالتانكلا

 ىلع هجوبرن كنأدارالبقو لالا رعشقاو قطان ءٌكَض :رعادبر ب كافقف

9 

 هسه و أ عجلاو ةّثآلاد ردت فون أل جرو لرب مسهرثومف كعايسُمأن ملة اراو رم

 ةمرلاىذلؤقو نا لمس

 اهلاصناهممت يدل ءافعصو 0 ةرشاو اهب ىمبيلا صراع

9 

 نزوح هدسنالافو ا ىأةرام صرت ةلاحلا ءذهىلا لبإلا هذه لاصتلا تريصىأ

 2 ص و 2

 ةرامعلاكو تالا .٠ نم اتلعاف هنا تلق ولا اهنا ىتنئا مامات 1نوك.

 لوقي ورعان او اذكلوقي ىمصالان ا لالا فيرا بعبلالا اهتلعاّمفَن [

 0 1 ةيوازرلارخأ: نالوقب و لوقأ ها ع نمادك امور وبأو هم نمادك اع ع مصالا لاقفاذك

 موب هام 2 00 2م ص

 لليل لاق اهلاصت اع | هلوقفرشلافو هلامهتضرعتا و قسم لاقفا» دهس يبارعالان با



 | فنا سهالا اانا ا.يبزعدالا يقرر نا تيدا دلال ند

 عمال (فنأ) .. ءافلا فرج. + ٌةزمهلال صف
 ىو هوو 70

 ضراوأ ايناهعرسأ ىلهقادالب فت ىهوامتانشر ك تدذهتااىفو هَ ةثنم ةفلأو فت ومرت

 و م-امّم#»ء

 ىف ست مص مع مج تتايش

 وهو اننا لك تئطواذالبالاتّدنأو 5201 ئطوف:أو تابنلا تع رسأاذا تنثلاةفثأ
 3 0 دوس سهر 0-1 دك هوو

 ملفنا سأ اكوضناةضورلاش 00 امم تءهتنااذاةشنوم ىهفانأ اي ع عنا

 اهقن اوافنأت داما الاقيو "غنا ةضاور لثماهي رف كلذ لءقاهب برشيد

291 3 5 
 دشناو لكلا فنااهاعراذا اناث !

 3 م 82 و# (

 اهولسأومتابلأ طقآ #2 ةفوم' "ولد ىديبت سا
 مع

 هوو اكسس » و و5 >ٍ 7 2 مد

 0 هاو لعن نهفينأت 2 ره«*ن هنأ دج لاو سلرل ارض

 - هم 8985

 ىنالودلا يونا طلو ريبسسلاو وداعا ن يدلل ندم ىنالا ذاك نوعزكأ

 هأطتلو ع 8 0 ىذإ اذلكلان رونلا اودزمهلا مضيف الاءاملا و موالكلا نمت !فاهش و
 8 ص

 ” ل يلا ء.اع يع عار را
 لاه او هواقاتنت هنن ا انو هلمةمس | ليقوم أ دن اوهلوادخ ا هفمت اوىدلا فا امساوةيشاملا

- 

 _-2--ه ع كد9372هر

 فان 2 تاس

 - ه2

 ءوشلا تفنأتسسا هيفكلوخدو رايت ىلعوهاهغناو ريدقتوءاضقو ةباسدب قيس تأريخ نم | 5

 ناويغنم ءأدمبا دوال ىمبرقي تقو لوف ىأقت ١ ئدلا تاعؤو هنأ ادشااذا

 بلع دشنأ هأنا هلآسب

 سمور 9 م موس 5 و 6

 بيدج لافت منكلودعو 5 د ًانتست تنكول ىنملاتنأو

 اهي عستم ىلا لبالا نشروا تتاخر رار ًاءرسولاني دعا

 لزانملاوحا اراضي فان ل برو ترا كنا نزج ني ىلع باك فولوا كأ ىلا

 رى 682 و ظن سو ل هممو

 "40 اسصالاقيو الو اح اكل اب تقنؤتسا ى ل لا نمكفنوملاو الكلا فناهلام ربو ش

 و ةدس وم 2# اه | هس

 ىلعتبشتواهمودتشاف تاجا ذا ةرملالاشيو هعضوم دك اركذ قأبسوةفئؤم

 ءاشاوءافلاءسنأ اوتهتأنللاديدسلا لاقبو انا تاو اح املا ةلادعئ 91 اهلهأ

 ا

 لبق ىذنمل اوقتاك اتا نالف تنك ثيللا السقىأ اكن اذاجوبا زوي ءاكح ىرعزالا لا
 9ةموم

 نبانع افنآ ودع ..ابملعفو لقلبه ىأ لش ىذ, نملوقناه أى ذ نمت" لاش

 هلوقىف حاجزلا لا و اغن هل عف مسهل وقلئمدناى دنع و لنا هرم 1 وىارعالا

 قئاتنا تلو نم اهنا قعمواتم رقي قولو[ قةيضاشلا لاه انام ىلا لااا

 نيةفاذملا ف تازنحاجزلا لافو ةءاسنمىأاغن [لاعاذامىارعالا نبا لاتو هادا اذاةوشلا

 اذكحولا اهنناوهلوق

 رمذلا ثننأتي لهالاىف
 01 عل نلخاو
 دقنلا امنايلأ طق ؟ هلوق
 ركشف
 تركشاذدا اهتاردب رضت

 اهولست فاخرلاو اهطقأب

 فخرى قأسو

 تركتشا اذااهتاريضبرضت

 نأرسهظ» و للا اهطفان
 عراضم اهطقأت باوصلا

 ههدعم تكا برضك ط قأ



 ل م را و د و سرت يكس دول 1 د ول
 11 ا و ا ا

 (تقنأ) .٠ ةافلافزح « ةزمهلا لف "6
 هيلع جوك قادرا وباتعالوريزولا 0 الهساومَع بسلا نم

 ءاملا ا 0006 :ًأىتشي»تمجاذااقان نأ أ 2 + 0 او هيمأقو

 كيت زال دك يحرك سلط 00 0 اذا
 ا -

 ناحنر 0
 و سمح مءعوس ه2 مسهنص هس هد ا 8 هت <

 ظ ٌفتالاوريقشتلا اهعدشي لسفلاك *: ةرسودو ىروهمل كا 0
. 

 1 9 مسا هس 7 ق6

 اهتلسألعتلا فن ١ ًاونيتيسلانطا اوبفناذللا نادل س فلاش اوئىشسلاف فرطديدحنفيزأتلاو
 03 وع

 ”ةعيطسلا ىرب ناد نو هلزأو هيرط ى هلك فنآو

 هيه و هس يك روم

 عاسفلا تباع مراح لك أبو 35 مهيلعموتناج رس مرتي و

 لاقف ةيعللا فش ا ا مل

 قة يي ءو هل ةرمورص لم ا م 9-2

 ديلا كبل فأن مسد دقو 37 مبان قالا موك صان

-65 7 

 ربنا و 0 ال اواهيلعَتْضِبق تكتمل تلاطف لوق وه 56 ًااهمدقمى ع

 دقلا اود با+ را د دما فن و عطب هرطوهق 0

 ا لاو دف وز ادرلافأو يا ارق تلا سالم هلاقيهدشأ ىاوذعلاو

 سدقلاو سمالاف 3-3 :ةاملوت

 ةهلودك )وس موع

 رم لو لاطبالا حال #* هث اق لمد ادغدق

 هم 2 همس وه

 ؟ثلكل ثردحلا فو همسنم فرطوبعبلا فخ فت و هئفذخ ًاملوأ ىأن الفلم فن اذهو

 ةزمهلا م ذب ىو ر اذكعريثال نا لاك هقادتبانئتلاةغأ ىلوالا ةريبكشتلا ةالصلا شنو

 ٠ قةيسس2» ويست 95 9 س ةصاك

 ءمث لكن مددلافنؤملاو هنمردبإ ريد دا لطا و خفارريمصلاىورهلا لاق لاك
 ءومدم د5 هه ى 8و دك 9-8 ك 5 م عمو وو

 رهلزهل اسرق فص: ىلارعالا لوقهنمو ءاوتساو ردق ىلع دودقمفنومريسو ىوسملا اوملاو

 مضلاء نا ةضورو دودقاربسلا وشي ب كىوتسا قسيت أ رسل فيناتقلاو ريع
 م

 ©مميص 7# ل مص و 09و

 * هللعتا ماشى رتفنا « لاقفهتكسفدملا محلا وب حاتح اوأطوللمكسحملافو دحأاهع د

 ا يو قااردلا فنالاو لهنلا كلذكو ىالمتفلا أنساك ذأ هعرب هلا تاك اذا 15و

 تبدنطل |نةديعلاف اهلمق: ئئاهدنم

 همر سك و مد2وءمد و هم ءاو

 .ليلَتت اذللاوحارلا بتطنم د. افنا افقرقاتيك انديطصا مث .



 ل ا ذذ  ز زا يي ايف 1 / 9 ( ١

 ها همس

 ا م 5 27 20 وامل 7 ل ا ل علا سل نا ولا

 0 (فنأ) ؤ ءانثلا فرح .ةزمهلا لصف

 مو د 6 4 سس 00 0
 ىل ارعالا سادت [فوناو فان اوت اعهلاوفورعمردتملا

 ف ”-الازاز 2 ع 006 23 مهباسحأ ةعركموحولا ضد

 مم 2

 مر اهفان ىلع تع .انزعمحاقللا ىارلا حوراذا ىسعالالافو

 00 نينا سحلاقو

 هى ء سد مو

 لولا راطلا نم ونال مش 5 مهباسحأ ع ركموحولا ضن

 رح نسا لاو نام 1الا ىعست نرغلاو :

 5-20 0 3 وس

 يمك طاشنلا طوق نم ضور رلانيع هلاك عاقنلا هيفتاعفوسب
 ه مه هم 0 5

 حردوهفناب دخأملف ةالصلا فث دخلا قبسسشي دحىفو هري غوناسن الل فتألا ى ره وحلا

 ةروعلارعسىف بدالا نم عونوهولاق اناعرهبنأن يسم مهوب كل نم ساهي الا الا

 بابن موهاسمن اوءان ,راوبذكلا بيل لاول مقالا نعز جالا بيسقا
 ءو5ع ْ
 نا يطع فان |لحرو هن هفن :: |باص هن أقام هه هاو نماثلا نو ءةمالسلا بالون اوس

 - م

 ةأ عا هديسنبا فلا عدلا فال نذالا مع ودل يطع ئداضو

 حَور 2 ىاريإل ل .ةولاق اهلمت كسك ىلا ى مىلا ارِعالا نبا لافو فتالا عر ةبيط فو

1 5-7 

 فونأمريعبو هعضرم فوك دما راع وااو شرا عسر اسس ارفرك ةأ سها ّ

 هم م

 ١ ٍ الار #عبلاك نموملاناثد ديلا و ةريلإن 56 : اكثر يعبلا نأ 8. :ًوهف هلال اسي |

 5 بب رع

 نا فول ىأ فلا لبدة رفو شل ريالعنا ىأف ' الاوأ]

 0 ردع ىذلا تن آلا لبق و يعز هلو هذ بعل ا 1 وعيا ٌلكْاْم لعن ناوداقا ادق

 عج وبلا ئش فهد اف ىلع عش س دل هنا هام ع هقنا قيما زخوأت وأ 1 سشاشخ نمناك نا ومالا

 لميس لاو يدع وسال وامل ذه مالا كوداتنملوتومف 8

 دشنأو بلعت نعام رب ىلا م .-رلا ىأدغ :: أ باطم عاضأو هنأ تشي ظ

 بضع : (ةهيركلهضر وأ 5 هفن[عضوم عاضأعبركلااذاو

 سو مس ساق نار وع عدو مل اوك

 قات عيجودّدطبو أود 3 .ةابشل :دلطوتررو وو سترال كف هو انراتتعإو أ

 لاقو ٌلواذأ فلا لحبامهضعي لاو م-مءاّذاش ءاحفرا | ذهن كلو اذ_هىلعد لا

 و 5 50 5

 مج يح وج 2 جيا ومحل ل احس دعس حس يحس سم م 07 7 سب حل ا م محم سس م ع اعد هادم سس ع حس سس ع سدس

 بحت هال

 اذكوللا ىمستبرعلاو هلوق
 سوماقتلا ةرامعو ىلصالاب
 نافنأ ف تالا ىمم لاق و
 همفتم هتك رظناف

 رصندسح نمهفنأ اوهلوق

 توضو
 اذكفن لاو فننالاهلوق
 سوماقلا حرش فو لدالاب

 دملابفنت الا ىلع راضقالا

 سين تك

 ىأ ىكشتلا مي ربال هلوق
 ءالومىلا هبامم ىكشتلا يدي

 ها هاوسىلاال



 ممل ءاملا فرخ 0 ةزمهل| لصف ' مغ

 ْ دهع ايي ديحا اجر ىلشار فا نبكي دحر هتان لس 00
 / 7 ١ ةثوه

 لاملانممسيلا لابي مالسالا عار سان الاوةارادملا فأنا مهقلأت ركب |

 عجب مهطعب ىو فال [عجلاو ملأت ىذلافثالاو مهبواقة فوم نقرا شدت هو

 ىتالاوثأ هج ياوهردو ودها ذك 5 000 د اذكرللاموقلا فئاز ةلوق

 3 وو دوس موم5 < و هوم دم | يوهس 00 سوفأقلا
 هيواطمفلا | قيتوادرفحو دب * اهيا ارك رثفايفرشق

 ونأءاكحىذاا وناماف لغتأمال طر سدلا برمظو نع ه راطءةوقنال طيسسلاذ اش نم اذهو

 اذهوتيلا اذه عئصف طمسلا نياماع اني عنصينأ لسا ارغأنأ شفخالا ىلاهازعو قصسا

 لأ ناعفوهف لمع: لامافّرئادلا عوضوم فوهامنا طسسملا ىفابرضن لعاب دة عف ةجيح سدل
 ةمرلا ىذلوقو هفآلا ىلا يعبلا عّريدقوىنال امهوينأاو نيل الفلاقيو ناتو

 ةيحاوصلو وىرخ الا مالا »* هعاركترافالالا ىذلمن 1 ١

 معها اراندج اموملاف نس“ ادقو فلا عجبفإل الاوفل | اعجبوهو فالالا زو

 ىتلااهنجا اود مالا فلا د الا ها * ردا و شابك حا ريطلا بلا وأ ًاواشيلأت

 نزولا هل مقيم مام ادارأ 5 ىلا قرون هكماقلاوأ 5 . جاعلالاق توسلا كأن

 أ فآلألاب دارأ كارعالا نبا لاق * قالألانم تنكولهتات + ةيؤرلوقامأو ىجلا لاقف
 - مدح

 اولا ر اذكجمرلاموقلافااو رغلج للا 1 1 هدينحاو امال نو

 مسهملافو رح نم تالا قاسكيلا لاك ىناعللا لاف ءانعه ىف رسب وففآلاوا واو راسا

 ' ]| اهلكممملا فورحهيوسسلاف زاجت يدا رنا 32 وول و ”اسكلاذ كوة“ وم

 8 رملاو صملاو ٍناكلاكلَذ لا ل-جوزعهوقو ثنوي ورك ذي ناسنالا نأ اكتنوتورك نت

 ٍ دع هلاانأ صلمااو معانا نا باس الوقاهو سنت انرتسخلا ىذلا حاجزا لاف

 صملالافاهدعبامعفرفو راس اذه عض هومنيولا ضعبلاق ىر ًاوملعا هقلاانأ ارملاو لصفأ و

 تاكولا هو لاق كم ل! لزن( باك ف فورح ضملاهانعمناكو صملا عفت سه باكذ ل

 لديمويقلا”ىل اوهالاهلاالدتنا لاهاوةذ ٍباكلاركذ اديأ ىفورحلا هذهدعب ناكل فصواك
 1 0 ذدقوميك١1نآرقلاو سي كلذكو هلوق ىلع اهل عفا سه ىهالا نأ ىلع

 الا 0 ( لو زعهقلا باك ن مةعطتملا فورخلاري_سفتدنعٍراكلاردصف



 م0 (فنأ) _ءانلافرت « ةزمهلا لصف

 ديس 1 ىد دع ددهنبر وال ءاجملا ١ باف سوأ و نب بدبح

 ه5 دكه ه5 «#و مر 6 م ةقوعم

 فالا مكلس لولا مهل د ا ان

 و

ل-ر نوفل نملك نأكلذن مدودخ 0 نووي نم نوكيد قف مهلا ارقنمءارفلا لافوأ
» 

 مم ص

 ويمر مع

 مشاهناك فار عالا نسا لاك نور مكانين مقاليالاوفيصلاوءاتسشلا !

 لاف سرا ىلا لك نّهلا ىلا باطااو ةسكملا ىلا فويس هثدبعو ماشا فو

 سوذف ”الوقنموقرزألا لاف توريس نوفا
- 

 وا

 اهمامذتامالا هن و راوجشما افون و يحاك رابلصو ,ول

 ُدهعلا البا الا تاهل قاليالا هاذ نموا شب رهتاَكدقو سابعنب اشم دحفو

 سدر ةفالشا ىلاعت هلوق ىف لءقو سشدرقل اومانممذ أ قانمديعنيمناهاكلمألاو 0

 ىا آف صااوءاتشلا هلحرشيرقفوتلو ةكماشير قتفاوال لم هلا باعص أت كله ىلاعتلوشي :

 ٍِء هم

 ىهوواولا فدحب مل انك ةيب . رض لو: اموهوهذىفاوذخ ا هذنماوغرفا ذا ههنن 5

 فيآلا فثالاو 2 ”فلاتو ضعي ىلا هضعب عجبمهلأو اضعبم عبق ْ هان :ًاوةغلالا

 ةمرلاوذ لاك 3 ”اخأ ارويفأوعأ تا .لثمفتال فيلا عجبوفلالا ىلا الا َتنَح لاقي

 0 مو-)و<+ ىدرسو

 بد هزاع أةلح أدانري #3 هفئال أن نمادرقرخلا هين ا 1

 هلوقفف بيذدهتلا محور! اعد مالا عدنان فكل ثمنا [عجفالالاو

 هللا نمي ل هي . الا هدهتارن لاق ممولقنبب ل ام اه ضرالا قانا ١ اول ىلاعت

 سو يلعمقلاىلسهيدنلاعتهقا سم برعلا تاداس نمموةت امد ب فب مواقف

 4 م 5 وم هرم 8سدسو

 هَ ع جل ءاوبشرل ميئاطعا اوم راق ىأمهلايمالسالا لوك ف

 5 0 و نيج #ملا 3 :راؤكلا عما ا رع روك :نأىعمهتاتففعضعم
- 511 

 ا رمادرمه نب سابعلاو ب لا سياحنيع رالامهنممهلاأت بالا 3 "يني

 لعق قس ونلانا معلا له لا َن رح نينايغسو اوكا لانني

 ىلع هللا نيدلهأر هظو احاوفأهّلانيدف ىئاثلالشسالف :راقكس || ةداس ضعب تق دق سو

 هن. دلهار وهاذا ىطعي لاعمونلار را تاس مدلولات قا للملا ل_هأ عجب

 ما ًاونملاعلا برهتندل اورافكلا يخف

 دو ا اوٌدفالدللا همئاعد 35 2 «ترطغام هللا فالا
 ل ”

 لصالا ىفاذك اشيرقهلوق
 بصالانسوماقلا حرشو

 0 .ديأباهفىذلاو : لديلا ىلع

 سد هرقرب_سفتلا بكن م

 هماعوةب ريسخلا ىلع عقرلاب

 ىامكمدعب ودارملار يعظ

 ر وك دملاح لا

 افوخواعو-اوهموأ كلوأ

 اوفاخودس اود تءاحدقو

 هس مدتك ةءاورلارركلا

 اذكوملا ماشلا ىلا اود هلوق
 سوماّةلاو لصالاب طيض

 مالك ىفرممام طبضو اضيا
 دشينوُفاوِد ىراالانءا

 ها ادهلفئلأتلا نمماللا



 رعاشلا لاق امل هاطعأ ىارسكملاب
 ةسضسا باو ب رعب : 1 يروعا تود

 مالعالا قثراف حدين ىتج # هتفلأس دق [ن نع
 مث ست

 ْ ىلع ألام هطراشومدي ربوهوىلا فدك مالعألا ىلا ةاراو ةغلابمللءاهلاو ةعركبروىأ

 هذ وهم قل وانام ودا ةريسخال اًةالووانالاوالأ ً لاف لأو ىلا ارعالا نيا نع فا

 يدل اند لانو هريغ مانا هل ًاواغلأ هلأ كلان وما اذه أ دقنالفو هم“ رانا

 ' 1 ا وصتراصفافالاو هد اولا ا عم 27 كاذكراماليا من |وأ م كوملا

 مهفالبا شيرٌعفالشئيزعلا ليزنتلا فوات اوال انف ايل آني ءدشلا ندب تهل اوةدخاو شاملا

 ش لوعن ملانوك نأزو<دقو اذاالوعفم_|-روالوعفمءاهلا لعج نهففدصل اوءاتشلاءلأإ ١ ذك#لا ل_عجنمف هلو

 0 تبعي لوقتاك ل عافلا عضو ىلا وءاهلا نوكستو هلك لتحل [كلوق لعد بح اراجع ها لمت يلو لصالاب

 ظ كلا هجووفالالو فاليثل هجوأةثالث شرق فالكل كسا لاو ارب ةردرطوا

 0 ا لخاو ىععمتتا اوئنلا تقلا دسعوأ نيوالا نيهجولاْئرُدقو لا شر ركفال

 ] ةمرلاوذ لاق اهل اذا لم رلاءالقلا تل 0 ١
 ُ 7 و كساس ةهص ,

 موتا تمف رتل عش 95 ةريسءامدأ ل مرلا تالا نم

 ص 2 9 سر

 ١ قرفت لعل مهند تعجاذا انملأت مهني تقلا هبَّتْسنأ اذاانالف تفل اولا تقلا ديز وبأ

 اهو يأ ل تلو بتكلا فيل: هسنمو ضعي هشعبتلسواذ اكلاتي هلا فاو

 شرق دول ا شرك ف اليل ىلاعت اوقف يعملوا وأ اهتز اذانئنلاانالف تف او

 و صاصو سن

 م لمغلا تامصأ هنا تلهأ ىأ ةىلاةروساا :هلستمماللافامقر الوالصتيفنينلحرلا
 20 بلا

 باطلا, مد بعوامل فالإلا باص كارملا نب نينمآ ايتن شي ر 0

 اوناكومهرب رعاشد رقنو ريع اضعبهّضعبن و ”ءراوحلا نك وُ د |وناكو 1 ملمع وس ل ول و
 وم“ هذ

 دا ور ورع »7 و سود سو

 + نذكر ىرمسكن م مدا وتوذس اوورا كامن مااا مشاهامأ نيريجبانومسي

 نوغلت< شد ,رقداكناكف لاهي كلولم٠ تا ااا د اوىئاعلا ندالبح سءوثدنع

 مهعا ةاومهفالال ًارقنم ىراسشآلا نبا لاك مهل ل ”الوةوخالا ءالوهل ايحراصمالاهذهرلا
 هر صم يسم

 ا 8ةريسو و 0 ا

 نودي نوفاويى_عمولاف ياوي فا 171 نءموهفم-هفاليال رتل ف |ًأنمام_هف

 ةءسو

 دشنأو يجف الالاو ألو نوح مج كارعالان , ا لوق ىلعوهوروصنمونأ لاف نوره
 5 0 5 اا ا ارب يت نو د فا 2770001 3 8 نس نوع 22 ا تيل اج نر نك الا ولا

 17 0 / 0 1 / ١ د تلا 3 ب

 كَ - , 2

 تين و



 ا ير و ل ع يم

 175 7 2 ١ ار 0

 هديا احا كهل ىو دك اذ ايده

 دود مهنا اف نيعستو ةعسنو امعستموقلا ناك لاقيد_سعوبالاف نالفو ا :

 موا (تقلأ) ١ ءافلا فرج < ةزمهلالضق :
 سس

 نملدب هئزمه نأ ب وقعد ءرو بالاول هبشبك ران .فاكالا 7 شع

 لدقو فك عجب اوهفاكووراج ا فاك ادرغر او ةرزآ را 1 "اور واو
 ©ث هم #«سث ع

 ْش ١ بارا فاكألا قدشنأ اويكو سلا

 ناك 1نهلل لك ناكسأم اعماق
0 

2 

 ىأ 5 اهدالوُتّشاذا اهمغلطأ 4 هلكمودنم مايو فاك ١ عابب ىأاففاك أ نك ناك ان ىأ

 جاز ةهسوسو وسو 5 #م مس

 اييلععضو هب ةيادلا تنك وابن ديد ااه لك الرا عوض لتاا شاعرا

 له ةغل هفكو أو مية ىبةغل لغبلا لك ؟كايعللا لاق فال ابد ىاينكر# ل" الا

 فلا عجاو لك ذم فورم بلا "رئالألا ( فا لانك |ق تس اوزامملا

 دابعزب ثلا مأكل ١
 هده هو 32# ساو رص

 مادقلا قبنم همت عن يفلأ 1 ةييتكو فا[ أه: الئايرع
 دى 9و

 فول مظو ل_-وزعهللالأق مجال ةرمشهلا ىلا فال الثاقب قولو قال“ اوأ

 م هع 1

 رعاشلالوقاماف توملاردح

 فئالاو نما دعبنيما لماو »* مد فاروانم مكلماح ناكو

 و -هوء دك وهوء

 نال عرقا فل لاسقبو ةزمهلا فذ ف نيثلادارأ كلذكو ةرورضاىدخ فأل الادارأ امنا !

 لاق ريكحذدتلا ه,فبرعلا مالكو زئاحوهف عبج هنا ىلعشن ناو قاالاو دبر علا

 عرفأ فلأ ادهو ةدحاواةيالودحاو فل اذهلاقي و نيوعنلاعبجيلوقاذهو رمال .

 زامل فاأم-هاردلاهذ- هه ىدعفل ا هذ_هت د تيكسلان الاف اع .ةلاشب الو مان ىأ

 ريك ذتلا فىربنبادشنأو

 0 0 منو ةهردوس ه7

 اعرق ألم .للانماغلأ معو دقن 3 قداصومواداص وحيا

 مص“ 65 0

 اعرقأ ٍموقلاىلا هيدوافلأب * [يتأ وتحل فوبطوو را لاق
 "سو ني ع 3 هم ه5

 1 را آس لوأث يدا ىفو الكاز راش نام ايش ذل آوددعلا فلأو

 اه /وست 2798

 افالبا !موقلا تل اى ةرهوملا ةناماو راضاذا اوأماف مباع كلذكو اغلأاو راصاذا مه اذهل
 نسوي ى تةدعو همم: 90

 هفلايمقلا و كلل م لاعبو ىذه هتف .اومهاردلا تفل كلذكو الث هئلكىأ

2 

 باكك وه فاكالا هل وق

 سوماقل!ىفكبارغو



 (تنأ) ٠ ءافلا فرح + ةزمهلا لصق 1

 سري © هةمس#و 9ة وس <

 تعدم 000 0 رع مهم نمعشلب ومم.اقلا هني ارءاخ

 3 ديرتي عاود اي يفر سادت 0

 1 7 !تايالا هن 11 :ةوتادع ميش نيلي را بلان

 شو | م 02 هَ همس
 لاك 54 موفي ف أدقو فتات اريثك فاق ل جرو 5 ٍبضعَلا فهذه تطوان 7

 ل لازبال ىذااوهو ة ه9 فرقا تالف ناك لاق هو رم ِ ”تفاالوم ََن وه دير دنا
- 4 1 

 هنمحىأ امه 1 م مهل أوقو ةفوقالا كاذ فكل فاه م ض عمل
 و

 قدم :ٌةباَل ةينأ :أفالاف ىرب نبا حو ع "وهو كاذتفعُت ل ثم كال ذة فتك :ىلعءا و هناوأو

 لعلام ىدنعو ديلا ىلع ولأ لاق هناف اوكلذ فا العمل وقى. دب ىرهوجلا عمرهاظلاو لاق

 لاك «ناقإنبا فبالنسبة نك ونا هاكحام ىلع كلذ وبيس نع هرف ميدعلا و

 كلذنافا ىف ىنان لاقي لاق يلارعالا نا نعد نعدان. و راماهتدابز ىلع لل_.لدلاو ىلعوتأ

 ىلع ىأهنادعو هتفتتو هنافأ اودعف فر اتا اوكلذةَفشتو كلذ هقأو كلذ نافأ 1و

 ته هد. ->ىف و مدقت اع وقاقتشالاءهملع كاد 3 7 ع رافلاو "لملف ”لعجهنق و وو ةلأنا

2 2 3 

 نبال اق ير

 0 ةقألا نعم ةغللا لهأ ضع لاكو لاق رصصلاوهو فلا هيف لصالا ىرأ ىناطم ا لاقرثال

 لافو عب رسل لتطخلا قوقل لاو لالا ةلاوهو فلا نمل مدل

 ةفص الا فولو ىأرلا فيفا جالا فوفأملاو 35 اراراغص يف" اناعوش 5

 ا

 هنعت و كلذنافا لعاب مهل وقنماهتاف قادفراعهتت ع رم 0 0 و 3 روُصْصلاك

 / اعتب شاستب رو هاو هفوُدأبلاو وحال فيعشلا لءقو عيب رسل فرفللا فوُأبلاو

 نالف 1 ل ا لا ىماشلا يذلا ىشرعشلا

 رعاشلالاكو ةشارفلاةفوفأبا لاه فوفأين ع
 د2 د ب ص

 الصدقة باعزةراذهشو #3 لبن ل فوت لكى
5 

 زالت راؤلنا علا فومأبلاوةقورتلاةباعراو

 لببالو ىطعي بالدول فأن 5 هات فوقي

 مس 5< 2م

 0 لكن علما ود لقو - مدخأاللقآلا شئعلا نم بيصيداكيالىأ شعل ارمغْح او

9 

3 
5 
0 

 ع
 و2
3 

1 

ُِ 
 ِإ

 ع
1 



 موو 0 202 و ىلا هوي هقع داع 1

 ا سايد الاهل رلا انو فا لاتيه ئعمالو ظنا ف كلانح قالخالاكفا

 بهذنؤلو ضف نفي ونتلابف 12 ود رسكلايقا رق قاامهلل-ةنالوهوقف

 ب درعلا تلاع وبو تاوصالا 0 0 هيقطنلادالا انعم ردي ال وماهنأملا

 ضفخيىذلا كل ذفدو غو صل فم نيفرح ىلع تاوصالارثك أو فرح ةنالث ىلع الات ٍ

 ضخ اههامئث ا وتا الا مىنادلا هكرس ىلا نيرطضم انس ساو لاف لوألا 'لرصتم هنالنونسر دا

 0 د را فرح ةثالث 0 اذاةرودممهلوقب فآ ت يبسونونلاب

 نمو مو هصلاب اكتا او ءالايهيبشنتلا ىلع هضفخ كا قا لاق : نمو نياك لليل يامال 1

 اوت 2: فاما ناحل

 ةم ىو

 هللاالا هلاالوهتلاناكسلاواذا للهو ميس اينمهنكلو هب ؛وبسد عقل ع وطول
 س# ص هر مساق

 هنكل او امهوحتو امعرو اع س كلذ لعشن كهلان م ىلعتت لمع ةشو هاب فض: لئماذا

 كتم :ونلاوهلا ٌردكىأ هلذفاو هلافا لاب ى رووا اهالي ارا هلوقبهلثم
 ا مث 6و

 نبأ ع نع ىربنا ىكحو هعاس او هوانا لاقيو فالاق ذا اًقيفأت ين كلا ةفاو

 لاقو بسدتاو عفرلالاةّأى لفتالوءارشلا لاق تبدذهتلا قا كلذ ىلع دايز عاطقلا

 اوُضْقْسو وو ,0نيذلاو ككذلا توصل غن غت تع مس نوأو قي وبرضلا توصا قاط قاط تعمس

 را

 و ف صد

 نبالاقو الو ناوة:ال نرعلا نع ءوحو فا فا لوقي ءانعمادجو عب رزمففأسي

 نر كانا رفاكلل النو لاب امءاعدلا بهذم ىلع ممن كلا لاق ن 5 ىرابنالا

 بلاطو ل امثو لهولبومو نب تاودالء شاك لاق وهنا فاض كالا

 لاق ولملقلا' تلاوه وفتألا نمذ هوخ أم عاملا أ فن و يرام الد ردو 22

 انافتالو هباردص و ضّدوامه رم ؟نمآش لقتتسنالى أفا امهلل قت الولحو زع هلوقفىدنقلا

 - . - موه 32284 و 92

 كملع طقسي ئذلا كخفناذهلصاو هل فا نولقثتسي ونوهركد ن1 نولوةي سانا اولأق امهل

 قلاخشم دحلاىفو امهتمدخلولب انسأوأ اريك اذا 7 فداه فامامهلل قتال ةيالا عمو
 د ممم

 راقتتحالا هانعم لءقو مذا ءانسرنالا لاك اف الاكو هنأ أ ىلع يوت فرط

 هدعاسو 2

 عمون مفالا لسا لبقو رك تمرصضتمدنأ م ناسنالا بتوصاذاثوصوهو القال

 ثد د. ىو هقْاك ه ف ذأت وكلا 4تاقاذااًيفاننالغب تدق ألفا عبضالا اونذالا

 اهامأ نجلا دمع تلسرأ هنعهتلا ىظرركب أن يدجت اه وُ ال تقاملارسً ا هنعملنأ ىضرتشناع

م حاسنرلا لاكو لقسم لعياتا قف ةعيىذاتل امازون 0
 | |( غ

 امهررحو لصالا,ناضابب انه
 ويعم هأ



 (ْففصأ)  ءافلا فرح ه ةزمهلال سف 8
 ولا

 و و وهوا اد. مدس روب ياو 2 - يا سا سس دى

 ةفاسالاو يشتد ال ىذلا دللا هلك هفاسألا وةفاسالاو ةفيسالا وافيسال ْ وةفاسألا نب فينال
 2. 2صسو## م 1 وس 5 -

 ع 0 د ءارغلا دشنأو ضرالا قر اسألاوة فتح أن عقيل خرالا

 نئيرغل مصماَواَس اس ال داكت القمر رشي ا ص رأ ًالذو

 ناكو ور "انفال يلب امهم و شد رقلاناكنامَص "يلا وفاساو :ريسغو ىرشوأجا

 لبستني 6 هرع نب فاسا مه يا يا موظعلو 0

 )الا زا [صاوالحراناك لمقو شد رفام دعي م

 هذ كاش يدحف ادرودقو نب , رخمتلا امهّضسق نثدح اق لسق و :لئان ىلع فاسإ بوف ا

 .ٍ نعهدونج ونوءرفهيفقرغكذلا 9 مسا فاساو جفتدقوؤزمملا رمسكي ف اساوريثالا نبا لاق

 5 ءااابهيف حو تاغلثالث سوي و 2 و فسولءأر ملا رصمةم>انيوهولاق حاجزا ا

 احر نال يقال عباد لعفوهو فاكسالا شالا ىرهوملا 10 اضأ

 ((فصأ)) فور صبري ف نونموهوةدث ازةزمهلاولعفا هباوصلاه قعفوهو ىرهوملا لوق
 وهءارغلا برغلا مالك قوريغبايلااذهىففرعأال 100 فصلا ىفةغا فصألا

 دو 9 مم

 ىنااامأوربكلافمالاورعوألافو فصلا فرعي لوربكلا لصف تن ءميشوهوفصللا

 "ارق دهنااوهو 0 نيلسٌبتاك ٌفصآو شمألاو راب هللا لثمءاصأ تدلي

 ّْىلاو رلتلالوَحىذاا مسولافالا (فتأ): فار لو نملسىأر ةمطعالا

 لمعتسامت مئنلاراذتسا دنع ذراقي .رافطالا موكا ومنالا توفل ليو هيفىذلا

 نيت“ سلا بف ةتيماهعامي ضل

- 

 15 ع لاقي 0 يف ا

 ٌقوسنمفتلاو للا فتالاو ألا لبق ردصلا تالا ومب ىذا وهنمرصص لى ش *لكدنعك اذ
 س8 هو

 فاوهفاهجوأ ةريشع اذ و رعاك ف ةاوماتلا بة فك كدسس رءانكتانممو أ ىلع

 ََ 8 8و تف و
 ||| هسقاو ىفاو لامفاوامع *ب "مالو قا امها يمال: زيزعلا ليزنتلا فو ٌَك اوقاواف اوفاو

 هل لوك ةوهو دمساو تدب تاغ اريشعلا هذه كلمن نبّدلا لاج .عجسدقوةددشملا فأ نفضل و

 ومم6و هر سرب هو نه ومص هس «؟

 بصتهفاو فاو فاو »* لكوَتدرأنا نونوشلث ف اف

 ىعضوملا ناكو عالالاعفأ علو ميرا فت اهيهكل عفا امس[ نمدوحغو قاما نا
 همسي 0<

 هن ىمءامساناكت مح نماهوحتو ف1 بابهسلع لج مث كلذو و ديو رو مو هصاوهامنا كلذ

 هب>اصوه امه: مدحاو لكراصهبحاص عقوم عمي دقرب او ىعالا ظل نمدخاو لكت اكو لعفلا
 هد مرج 1 ديف ره اي ل يي تس ف يب ب يصل

 ه-حييمييسس

 ناك



 م (فسا) : ءانلا فرس * ةرههلالضف

 ام

 0 الا و فئيسسالاو 5 اتامسْطَعمَم :وقىلا ل-> و رع هل اوقكلذكو انومدعاان ا

 ىلاعت هلا هجر ىثعالا لاف ناِْضعلا
 59 دروس هدد و ع

 اضاف صقل فا مضن 5 اس ,هنمالحر ىرأ

 لوقىفدريسملالاوو فس اذ اناجَقلا تن توا لاقي و اهمبتيضتخ اف تشدد اكلوقي

 زعل تاما ٌرسأوه لبق و هدعطقل فلان هوه انس هطالسر كر قلق

 وهو سأتو اذكو اذك ىلعنالف فس ىراسبالانبا هملع عاجل او ( 3 والا لوقلاولاق د

 برعل ادنءَقسلا نالدنافام ىلعَتر ب ار اعل نالو ديزاين

 ا زسهانعماغسأثيدحلا اذ مباونمُو مودل نا ىلاعت هلوقىف كاحْملا لافون زلط اًدش أ لمقو نزلا

 ىأ انساها لاو هتافام ىلع عزجىأ اذكواذك عش أى عمنوكيتارخ الا لوقلاو

 و 7ص

 فوسألاو فسآلاو ءاعربابىأ ف سوب ىلع ماء لجوزع هلوقو اضْعامَس اةدامقلاقو اير : :

 هللا ىذرةشناعثد د> قو نزملا عمتابضغلا الا نوكيدقو لاق .ةرلا نزحما عب رسسلا

 فيس لجر ركب انأن اهضهىفةالمصلاب يم ىلصىنلا تلاع اهنا هنع ٍ

 فيسآلادسع وبل اق ق.قرلاوهليقو نزطاوءاكبلا عب رمسىأ ادب نجت
 و 9ى

 وهثشسالاانأر لاك فرسألاو فوسالاوهو لاق ةشلاعئيدح قدي .اكناو نزلا عيب ر رسلا |||
 6 5و 0

  7١لل ا خا 0 00 اهتزت تيوتا اش 2

 0ص ندع سيق
 نول ةحار# نا نوم دحقفو اك .كتاو 0 هحىأ َس تا شرا

72 : 

 ف ا هدو هلوق 6 وهو ساما لو ألاقي تام- هظعو أبت ذ لاو ؟ ناكل ف تفس ل

1 
 1 1 ماقلا

 - 0 0 ا ثيدسلاه نمو فنالا :ذفلاك ندرك واك كانتا تيدحفو ٌبضعاذا

 1 درك العساف مكاو راسك ديسحهنمو ن زا عدم

 ٌفيسَملالبقو ةفيسأ لاو هبا اور خدشت ومهلذا كا ذوو ريجألا ودرعلا فيصألاو

 .مسالاليقو دبغلالدقو ىناغلا نيشلا فيمالااق أ الو اعيسع 8 الثددحلاىفو رجالا

 ش : عرب دشنأو افسألا عنجاو
 8#) سا اصب س هو قتهرلو 7 سرع

 اسونلا ءانيمالا تن 068 0 تا

 هنالاهتي ةفاسألا كلذ لكم مسالاو َتافام ىلا فسألاو :ارجألا ءاغّسألاور عون ألا

 ااه



 لصالاءاذكا اهر وخال هل وق

 هل-علو شوماسقلا حرمشو
 اهادعتأالىأاهز دوحأال

 هعيفصم هتك

 صحالا هلوقوحالحاهلوق

 هستكر رحول.هالاباذك
 هىورصم

 حلاوطخلا فز انملاوهلوق

 فز اتلاو سوماقلاىف

 سقم ورك ب :راقتملاوطخلا

 0 عجلاو نع ةريسخالا هلوق

 لصالابا ذكءافسأ

 لصالا»ا ذكى رب نءا هلوق
 ديزوب أ هباوصه_كثماهيو

 عشسأ) ٠ ءافلا فرح « ةزمهلال صف 0:

 3 م و 6و 595

 ثيدحفو مامسمأ ةيفتيقج الخ طقرأ رمال ديد فو راعلل ةعفشلا

 22و 9-ى- يم

 ءالاءلاقيو مامكاو دونا ىهوتنفرأ عجب فرالا هر ١ اواعاو ماهسلادلعىلءاهومسٌفر

 نمىا َنيعِسلا دعب لجأ ة هق ةفرا أن ءةمالا ذهل بأم مالسنيدقنا دبعشي د-ىف و اًضي ًاةثلثملا

 2ع ب

 يالا قرا اصلا اهتددواَمِممق اذااثيرأت ّضرالاوّرادلا ٌتْدرْ,لاقيو هلا نيتي دح

 ةم < وس رو 2 20

 نع يح ارقناَنلاةفرألاو نضال نيدود كسلا عمحاعصل أو نيضرالا نييدودملا

 ااا ير لع رس نما مداها تلاقولاقن ردو ةنْدكف را هعجبو باعت

 55 رنا ىذلا فد الا يمدالا لدبملا ف بوقعيءاكعدجمثزك دفا ىلهناو ةمالعىأ
 س س م2

 ةهمس)و عد

 بهذو الخ عنلعئفآلوام هدمت ىهسد :!ليقان رقيقذيعنل عزا ولانه ههحو ىلع

 سيرف نييامدعاب ىذااىشُفآلاور ال اضم مهدجأ أبصتدلا صح الاواذكو اذكمانرق

 دوس و6 2 هو

 ترابا نسل م ”ًألقاعلا فن متي دل ةريغملا ثيدحفو ضخ نيللا ىفرالاو

 ةفصرال ندع رشد نع ىورملاهلق اذكر ” الا نا لاق تسطاا ضن نللاوهلاكف ألا ضد
 7-2 2- ء وم

 ىئافَرأقزأدقف ترا كو بق اهو راوار أف رأي فزأ 4 ءارلا ف رحنف

 ةفز ل1 ىلا قالاك اهادّمسانلا د ممَدسا ناو اميرشاةمامقلا فر . الاودفأو 1
 سا

 قاد ثيدحلا قو لعافىع تاو فرح أ لجرلا قو ايلا تو ةمابقلا نم

 و وس

 ىادتلاوهو ريصقلا لاجرلا هفز تناول هتسلا فز كو :رقوان دى أل حالا ناحو تول

 وو

 رملا لاف نابل فيعضل اوهىل_قو

 + وهدد ص 5-857 9-_

 د 10 35 فز اًمالفيسلا دقدو ىف

 0 7 2 8-2 5 9 د د

 ىربْنبا قيضفر ”اتمناكمو فرامل وطللا فز 5 و را وقتا لاق فز <(

 20 ست كم

 ىلغملا ناسحن مسهلاورعوب ا دشنأ فز ” اماهعجوُةرذعأما

 رصف املا تيل مج ىلع 35 امها ماذا بادر

 و 9م و-+

ولا اىفةغلاملاف سلا 0000 25 م - رخفأا
 1 3 0 ا

 و ل كد

.5 
 - 8 صرع

 -ءو

 ىعم

 0 ما واب رزه ليوا ىو هم 207000



 46# (فرأ) ... . .ءافلا فرح ه« تحلل

 راهي د تىفو ةفف الا اماوملك لءماىأ ىفان 6 نر ثيرتتا ششالا لا فاو

 د تتولد مهو 000 بنج دفو ع ىان ليما

 نوكت نيو ىرتضرل قلو لا لضانألا نس انت استي ا

 هو سه موو,

 ىةغلايش انرذقلا تن [قرهوملارذ قل تقتوامْفتوَردعلا ُتْدَّنالوقن داو فاو هيلع

 ةه.- م *« مع

 دا الا قات الا ةثلاشب هلل هامرمهلوقو ىان الا ىلعاهتعضواذا د اهتءفي

 ليلا ىلا م 0 قا 57 نءةثلاثاود < ملاذا مهنأ ماو لبخلا لثمتبهاديأ بحلب

 0 - ىو وهو ود

 ان ا #3 030 ككتاب أ||اصو ه لاه ةاومردقوااهاغنأ واه ناين دقو

 هنمورذقلا فا أيت شامهتشلاب" ى هّواهاو سنان 1 اهجوزذيْيرمو ةضئألاك لاو

 رسكلاةمف 1 ةئالاوامهنمةدحاورسسغي لو ار عالا با ءاكحةشتكملا ةموملا ىلا ةيموزخملا لوق

 و صدع

 ن هدفنا هنفتلمويلازامز را ىف نا هلثي د_تفوىلا رعالا نبا لاق سانلا٠ نمةعاجاودّدَعلا

 سدو و

 لف اوماق اناكملااوفثأت و م ءاانال ةقدن رك ولاا ١ ىلعُةِيغْنا بسلم سانلاا ١

 ا 8

 لافي ادولا ادقو عاملا فت الا 5 26 1 :ءأوا ثوان حالا ىعاوُنأتو اوربت

 وَ د 6 ل 5 2 0 هر صح

 هوفئاتلاميو هحربسلاذا ناكملال>رلافثًاتديزونأ ىرهوجلا هعسأ رسكيو نيتك
 و -ء 4

 ةغبانلا لوق أوقهنمو» :ىأ

 دف دقرلاءادعلا كنان ا هماغك ال نك رب هذال ظ

 نينواعتمىأ يدنا ةلوشر كار دال او ثمل تسلم الأ

 900 ١

 ئحارلا لاه كدا فادالا (فداإل زفر

 افاطنلا ىطتتسيعارذلا لثم د#ً افادألااهتعكى لي وأ

 اذائانالا فدو نمواولا هلدب هتزمهو عطق اذاركذلا نعييدلا فادألا فتانلا ثيدسح فو

 9 سماع و ه ه2 سوس صو

 فدأةج رتفلاف نو ةمدملا لاذلاىورب و نهد ترطقا ذا محلا تفدو وزطق

 رولا نيباملضفودملاهقرالا ف ةمه#ملالاذلابىو ريو همفهحرشامو ركذلا نع
 هع امره

 قو اه َواهمسق ضرالاوزادلا فرو هئرأءانن رملدبة ف ءاقنابوّمعي معزو عايضلاو

 م ةدص
 نورئالاو واكوزاخ ١له ؟مالكلاذهودو داوم را عشا عفت فرالاو ناُمعْتن ددس

 1 اس

 . ووجب م ا

 (رشاع نرعلاناسل - 249



  اًذكامبش ل-هشالهلوق

 لصالاب

 ىلا «هبحاصهغلوأو هلوق
 لالا, اذك اضيا هلوق
 رردو

 (فئا) ءاقلاو نيغلاف رح .« ةزمهلاو واولال ض١ 5

 ٠ حوعتيال فيسلا لصاكريسو * جئاروداغ بئذلاغ 2 مثالا
 هفبرشى ا هلك ضاع ال بئذلا غو

 92ه و ع

 عنا وألا ةيوان ارشنموانن ارشفواثنا ل وأ ا هناسا ف ارطأب

 ثا عسسل سلق مدح ا ءانا ىف لكلا عَ غاواذا ثيدحلا ىف 3 0 او اشوأءام هلل عج اذا

 تلا عدنا لوو هيح اسمعو أو عانتلا ع اولانوكي امزثك وهنا ؛هنم برش كا

 قاطلا در يال“ ىيرهوطاهيسوّدم .ركن اوه ىرب نبا لاق غال لاق

 وم5 .7

 امطقو اغا اطل ارم دق ا.هراغم فل .- م

 امد دو لاجرملس امهدنعو الا | مويرمام

 تايق را نسا لاك اغلا ماكماواعذ-و اولا ناس اودار 1000 رعلا ضعبو س:د.متلا ىفو

 ظ امدناغلابوا لاج رول © امهدتغوالا موي ّرمام

 ليو ضموطوقبن حيران مو اعمزيتغللاو عل غلو ءبلكلا علو لاقي فاسعلا

 لأ ىفو باكلاهيفغليا ىذلا نالاةغاملاو حلبملاو اذاعي رومطلا نمئيثسدل لاق وجون

 هلا لهم لور اهتعاق ا يشر لفت دح فو مدلا ق هيفْعلي ىذلاءانالا حامل اوحامصلا

 هربا يعل انالا ىوياكلاةةليم رخام دلو نال مهقتاوف دشتي رمبلع

 اًراعال اوامد ىلا. ل غلوم لجرو ةغايما يق تمهل بهذام ل ةهق مهاطعأ عي بلكلا

 ٍ ْ لاقل حولا مهشعيراعتملاو »* لوتس عطا نسال # ف نادل

 ْ هغلاو بيلقلاءاسرأ لك * هقياس 0

 ١ لاك ةريغدلاولدلا هولا

 اصلا نهرشتا كلا همزالمل ةفئولا"الدلا رش رش

 0 غمد ) اهرغصلا مبااقتمالا,كاتحاس ىضدنال الةمزالمتناك امغاوزودتال ىلا ىنعي

 21 وللا ةرعشلا ةغمولا ىلارعالا نان ع بلع

 *(ءافلا قرح] +

 8 ةيوقشلا فو 1 موو ماما فورحل ا نممانلا

 ا ا اقانااوعج وردسقلا هيلع عضو ىذلارجلا ةمنالاو نال (فثأ)) (ةزمهلا لصف

 فاناو



 مع ٌءرنيكلا ملاك و مدلاب ا

 نال :لاقو و خرا نئاعترالا غّرولا ولات نبا ن ع ىربنبااهربصو اهروشىأ

 لعد. لاق ناو سه أ هد ضاق لسه تا سالو تل ٍإ

 سنن نازركملا دا را تيا > قءاحو شعتاو ا رفلاق ا 1

 هقراش 1 غرو هباصأقن ؟تاناذكل امو كلذ 0 لسور عشا لسا ظ

 ©هسص 7 م

 لقنأو اهلوسةقانلاةيقْنزأو ةهفد :هندلوبلا حارا |ًئارالا اذ وعدو دقو همأ

 85 ء

 ةمرلا نذل قد كم

 نارا فىَدْخار ران 1عاريك * اهتاركيتعَرواهاعداماذا

 يمد اال ر هلت
 هو 0م 8 و 8

 ران غازاكل معن د سرملاب لمتنا عتابا

 5 مح

 3 وة دقسلا داهلاون يغزو وال ءلماو طاوءامملا كلذ ى :رصق*لال نمضي ا

 هروب الا نراك عطو * ةلوضءارغا ناذ اكورضي
2 

1 

 لري ناك اذا خذو

3 
 ىبلاوذ د هد-تني دهن عءاتد لب كا قو هشعرد كاوقكش

- 

 همر” ص د

 مسهللا لاق ل سوه ءاعمنت ىلص نا تلا دبابو هيلعمللا ىلص بنل مشي مكحلا
 0 اا

 هر

 ءاودلا . نمل جيم وول ه6 شارل علو لاك ىازلا ةنك اس هو ةئفروأ

 2 دقو ولك ىلل_لقلا غبشولاو مثول بلقىأ نيكبستلاخشو ىو هغبشسو قوما ىف

 ب ورلاق اهشوأكا أ تطع

 ع رفا بحروق خوال ملا غاشباكي ل
 3 1 1 ,و

 حالقلا لاب عل اذا و اذا وسلا تالف وم وو هعحو عك مئخ لكي رنكلا تولد

 كالو ٌتْعْروأ وا اوني ةقانلا تْعسوأ فار ءالاننا «بذكلا خذو لوما ا
 ا

 ولا 4( ةدقيضالاوعوتبجاوو وولدي وكس اذاتالن عوالم
 ا 4

 امدوأ أءأامد هدا غدد مح ىذ لكو باكلاو 0 د ب بريح

 و 2000 1 أ ب لم 5# 6
 2 035 هدب 9 2 دج 1و .هو ل :

 م 4 3 7 ى 37 - وز ٍ
- 

 ' د ديلا اا

1 2( 1 

 ا ذزز زذز 007 دي كن 1 1

1 

 طيضاذكس اعترالا غزولا هلوق
 لةندسو سو.ادأاو لصالاب

 نيكستلاريثالا نبا نعضاؤملا
 هيي

 غلب لود عيبسلاغاوذوق
 قسالاب اذك اغاو امسق
 ا اةراصو اطر ا
 باينماغلو غلب باكلااغلو
 طوق سو برش ”اعولوو عفن

 2 مغلي غلوو عقب فاكوا ولا

 | غلوبو ةغلثروو دعو فاي
 اضيأةغل لجول لو لم
 هيدق# همك لمأت



 هلوقو مئالابهنٍد غتوأ هلوق
 ةظفا لصالا ىف ط ضادك
 ىشواهرسسكو ماللا فب هلوقو

 هأ لدالا شما م.ةب ودكم

 لصالااذك لا لات. هلوق

 عمد 5 و ه5

 اهكدوت رك ١ اذ

 ياو مفعألر ةدنال ل“ هبلعَّنعطو هباعلجرلا عبَو (خبس) 2 داولا ل ضف

 خوال او هنمرت النت ىلا هنعاسبو سأرلا د ربه ميول الاقو اهرابوأ ق هدانستى ريفا الازخأيء اد

 ( او ) طرخاذا كدعارو را اا امسح نملاو يلام ةغابولاو عوف

 ثددخ قو ا او وهدختو او هةموو ركاب هتولا

 هتنتالا غاورالا اف ثندساى و كلج غن دو هدي ىذلا نو 1 ءراجدلا

 هيفي اقثأو تدعحنوال ى أَ دقتول قلو ولوقت عحولاغأ ار 0 ةراد جيانا و

 | دس مفقواز ةفيتولا مسالاو أخ تو هتجج عوو كله ىأ قا هقنوأ ا

 لقعلا 206 ختولا ليقو :اوقو مالا دلو دقو نيدلا دا سقو الا اولا هلأل هلع توكمأم هع

 دشن أو لوقلات عبو لاقت مالكلاف

 5-5 2# و

 تيه ناار كونالو 0 ِتنُدنا ىَضعَت الامم

 هتفاوأ تنأو اندلا اونيدلا ىف كال_هلا وهواشتر خاوي لجرل عبو اسكلا
 ٌةأرملا تفاوو

 هدمو صا - ياء اي

 لعل 1 كلذك لترا غادد أعد ا 1

 تيقلودقواغربغلاو ,ىلعاهو رأظي نأ ايداباا ذا مايخوز تسقلز ع ل
 مدددعو ا م يد م 9و

 سابنجأ نم 507 طلخا للاي ردا اونلاقو ةغشوأواَذ- 0 اهغبمرتا "الأ

 "1 و يك 00

 ثاغتاو نازو نار غانَو ًاو غرو عجباو صرب ؟ماسةعرولا هديا صرت ماو
 ىلا رعالا ا دشن أل ديلا ىلع

 و ور مو ه 8و مدد همص 0

 امنو.عاكرزناغزولا ضل 7 00 هرهظ عقر تالت ا ذاكانإف

 سدقنا تن «قرتحا ال اهنعهللا ى كرة :اعتيد> ىو غازوالا لسقب ىهأ هنا ثيدنحا و

 و95 يآ

 لاقى سو هيلعهتنا ىل_د ىنلا ثرمأتسااهنأ كي رش مث يد فو هنت غاز والا تناك

 ل هع وما انااا ىدنغو دس نبأ لاق كلذبانع أف تامل

 عم عمم عجبا كلدناكو ءانبلا ف كلم اولا داطاذا عسجللا نال ن تالثو ولو و

 2و

 ْ ! عنود ,نالسعف :لع عمجتالا اهلا هيفامنال غرو عمدت 5 سدأو ل اول ان بيع عجم

 م و ه2 صدم همر بت

 نطيقرهملاةروص تنبت ذإةدسعوأ كر اركو هيزوضت خدت ن اهبااقرَوصاعيرَو بنان

 غرولا تيذهتلاةييو قد عّنولا 1 0 اوني فلإةنيئوو فيو لا تّدعلا

 3 ش
1 

0 
3 

3 
 و1
' 1 
1 

ْ 
: 
. ََ  



 ل

3 
 م4103  (ُمِه) ٠ نغلافرح هن«. ءاهلالسلا ١-2 .

 تعول ودم را َتَعَدَمما بارعالا ارداو اوىفىرع هزالا (غس]) ا

 لدرلا ةقوانملا ( خدم كلذكت فما هريعلافو تاعقسزيحتدّصس ا ىأتغمناو

 هاك 9 (غم) لك ويت ولا ونرهلا ثدللا «(عره) قف قانا عيبقلا ىجحألا

 (غنم) رعاشتطضينأألا يطُملا فهحجتو ناسللا ىلعدلةثال هفهستم فريال رتل

 تو < . و ه2

 001 واخلا 22 ضصوأ ع و نمي نوفق انه عمت ٍ

 ىلا توملال_هقوت ةروملا سم مهلا ) غمش ]) عابسل اراغصنمغابول اودع الملا كاملا

 نيمز. مماموق فص نينول ا ل 5 لحمل

 ووو < ©

 طعاذلا غسمهلا,توملا نم 1 اوُجو عم ةرصماوغلب اذا

 هانرك ذدقو ف صحا و هو" .لمسهملا نيعلاب عّيمهلا ثيلل ءاكحو ميصصااوها دهلاق جمبرادلا عب 2 :

 ام 3 م صوص

 هييسار عيجبلا رياتلاو نجا مالو ةهدقغربسع نيعل هلوقي ل مل اناكو ةللءهملانيعلا ىف 0 1

 0 ىدمادعو

 مد لو 0 ا ةيط مرلا تعدم عدهةج رق روعبفاف 0 عا و

 امهنمدحاو لكى أاهقتاهولوعلا دنع أر او لجرلا نمتوصل احن اع ل 4( 1

 ةارملا تنص ا ديزوأ ه تسلا د واهلا ثيدكك او #2 دشن وا ماراعةأرملا تاهو هوَص

 ؛اوضخلا ةلزاغملا ةًأرملالسقو اهحو الزاهر يأمل اه كلذكو َواَمْلَراَعاذا
 ةرساف غنيه ةأرعا كلام ى ىالرعم طتأرقىرهزالا دحأ لكى لا اهرم .رهظت جلا 3 5ك و-

 5 موو ” د5
 و اعودنم عوجلا-ةمف فسوو عوملا اتشؤبلملا (غمإ) ٌترَخلاَذا 2 2 ش

 هبف ةغلُخيْنهلاو ةرجالاةأر غبت هلاوديد شى أ بتلهو فلو غابهو عشتش ع وجور ش ىو ى ه يي وهو قع »د ؟

 5 ا نكد دوور اينموتطبىذلا نال 6 و 3

 : و 1 2 وت و 0 ل ايكيا ياا 520
 255 وسمو+

 (غيم) "لمعلا ةغللا,سلوريثكلا ّى كلا غوهلا غسل رئئاط غوشهلاو قالا
 بدور 9# توم مو

 بارشلاوماسعطلا ىأن يهمل ف هك وهبسْخأو شيعلا دعا عسهالاوريثكلاءامللاٌعَسْهألا

 ةبرلاقو حاكشلاو لك الا ىف لدقو حاكنلاو برشلا فل دقو
 9 مو م موص دود جةادعهه© مهضصا

 لاهو برمشلاو لك ا قرعايخمالا فدانا ا جيم فينس نا 35

 9 ىاعو م

 بصل 0اس ارثك اب ناكاذا 5 41 ول اخ انس وبلا ى 1نيغبهالا قلمه

 ىداز ة_غولدملا هلوق

 رمسكب ةغولدهلا سوماقلا
 هبتكا ن دوكسف خففت روكسف

 ميك

 ءافااءلصالا قوه غفش هلوق

 سوماقلاحراش هيوصو
 هعت#م مرتك فاقلاال

 ةداملارخآىلادثنًاوهلوق
 هبتكل صالا سترئاذك
 ويعم

 اذك غوبدعوحدلوق

 هدعبأم ىضتةمولهالان

 عوجلاةينأ عبد رغتلاو
 سومافقلا 2 ولا معن غيم

 وددت عوبتخ عوج
 ررحو ديددس

 لصالابا ذك عابمولاو هلوق
 ةانثملا املا لمقةد-وعانه

 رظناوسوماقلا فكاذكوهو

 سيععمداحراشلا هتك ام



 (تع) قتلا ومرح هس هاهلاوتونلا لصق, ١
 3 ا دم زونأ لاق ذل عضو فم نم رضي نر يعبلا غاشنتاو طبضا ذكنيصاحلاءانز هلوق ْ 1 : 2 وهحمص وج س5 . سه رقة 1

 0 * يمنيرماخلاءانر طومهلا ساس 4 2 رق علا دام لصالاىف 1 ه 79ه سو 2 . ءرد . مخ
8 

 لام 5 5

 اذانيشلاب عسي اك ةدراولاب و ل زا نناستم نانلاةبفزرسيىانراو عكاز طافصد

 ازوكللو ةءاورف دانيال حقا كازا 0 عقاتلدى ءئاعلا ثيدح فو ل

 روض تراوّشو ةانهللا نيب عضوم مخير مدي لا (غن) لع ًدتلاو“انلاعشت

 او ةاهللاد_:عقاملا نوكت 0 الق 9و ل لا

 1 ْ و

 11 1 #5 ص هو < | , 1

 ا باع : 76 0 أنت سس نب 0

 ودليلا لخادم مناد "الا لوصأ ملسىهو 0 'غناختاٌةدحاو ىربنبالاق

 2 و 2و 5

 ةخبسلاو قاف نوك:ةد-: 3 مفلاب بترك نزلا هوو ونت || ىفءادهءاصأ

 هاما 2

 0 كرا ُعمْتلاو ىربْنبا 2 «دالانوطبو زد غفتلاو
 5 م9 هور و ص اس قد وس

 00 اغش غذنلا هددت غل م غن 0غ 33 قات اذّرالعألا ىرتئمن 3#

 3 -ء و ةم) ءوم
 عسل تار « عقلا تانك 2 رعاشلا لاق ٌتطفنا وشنو عض عشالا

 هه 7 و7 ,ةثعر رك مود

 يو سرا ن و راما هلو فته لجرو ضابوةرعسوداوسب:ة جم

 سْةغَلاو سئرلا ىلع اتيلاو مم به ذك ذدنسشا ذاق ولما يملا سأر نمل ا
 2 3 سوح ح

 لضفلا لاو غم عمللاو علاءار ذلا نع ف ورعملاوهالعأ 10 1 هدغقو لمخلا عبو لبحلا

 2 ا ا ا 2 . 3 2
 ةداغلاو هغفلادخ .وذاتة شين أل مق ىدلا سا آرللاسقي فارعالا ْناةعاَمَر ,رلا ىضصلا رع نمىش

 مرو و م و

 مهرايخموقلا غو ةيذاغلاو
 .٠ 2 2و ٠ و 0

 دشنأر مونلا غوبملا ( غسد]) ('اهلا لسنإل

 قد هدوم نب مود وسع

 ىاسءاضمرىذرح حت 5 ىحن نوعرذأ ب .انهه

 عم 5 96و و 96-- مم

 وأةدقرناكرذكى أراها دقر ل -.قو رابنلان ا ةرل- 5و مةيااوسراف هن عسر عصف

 ًاةغهلا مالا بمر ثم بعونك فأنا «ةيلملتلاةغلاملا غومهلا لسقو د

 ةسايقو هسا درا ورتثرلا7 حا سلارتا 9

 دة : د 8م وا اس رك 6 دع عع

 عمسفلا وو غسشر جنو ىنامعلل ا ن نعةره_خالا سمالَديدرتالى ةرحاف م بو هسه ةأماو

 دج الدجاني للا نع ىرهزالا هنيعبداو سلا ءارقلا نعفاريسلا |مهاكح نام طع

 و سوسص 7 2077 92ءوم 7 - هت 2 5

 غسل اوسع و غاملهلاو سمه اوىويغلاو عهالا ىهو ىفرحالا هده ىفالا نيغلا عم'اسهلا 0



 نا (غدن) ٠.١ . نيغلاف رح « ؛نوئلال صف ٠
 ا

 2 جس 3 20 و 1 و

 نبا رعب دال 0 بلا ارح مفصلا ا ظ

 «س 35 2

 ال م 0 م ءءو

 ديما وأمام همقب ا عشنب رهف انام 00 و رخدع هع ا ٍإ

 رماشلا لع اهب طعس

 92ه 81 52 - 22

ً - 
 86ص

 هتغشنلاقدو هديضل ل روز ا و

 متسول ع تن ع قا نيلبلا قير زاكلا تقل ومالكلا

 مو 2 5-5

 ىدغلا 0 داك تنقل خلا 5 الضاوي رش خم اند ىوشأ 00 لاك غسان

 هدو

 ءاودئصلا نه َدَلْن 9 هن ير تودع ىلا اذافليعمسا مأثيدح فو

 529 هو 2

 ةرب ره لأثر دح ىف و .هق ون :رمكاذانعاو هملع دا ىدقهشاغشل م عشني -ٍ ود

 عم 9 2س حج صدع

 كاد لعفيا اود بعو ألاف هيلعىدُعو قي ىأ حدك هيلع هلنا ىلضىنازكذمنأ

 نيغلاعّشَناَذ هو لاق ةئاتللاطو هلعاقسأو تتافئثىلاوأ + حاصلا اكوش ناانالا

 هنلا 20 ذيوالجر عدي زدلاق هشفالتغا الا

 -ِع 8 هعس

 0 "ار نوفر دس دع 6 لاى عئانف افرع ٠

 هو ؟ و 0 هم ل و ه9 م

 هفشتدقو 0 را اواغشن غشسو ملت ل 2 ةغدذ او ا ْ

 - : و

 ٌفّشو هبعشنو هبّعشورعو ونأ' ةغل مسا يقارب ما لع ةليسهلان حلاو

 ناعلضام هوا اتنهاولا ناغشاتلاو علو .ىأ غوش الك عرش اجعل ا

 ديعسنب زاَملاِدتُ أد داولا قالا ىراجت شاور علض بناج ل ْ

 لو ىداولا غش او ضعي # مع د سمشلااوانقالتمالو ئ

 لاق ليسلاَب بعشلا أ ليلا 8 .كارعالا ل 0-6

 ءبص'ت اب 6”.

 م6 ىازإ 8 سيسر 2 هم 6 0 2
: 
 ا نشر تطيح . تيلدثو إلا 13د رفو عيششتو عطرك

 لطخالا لاق - : لة ايلا مدنى رمال“ نيس ؛رغلا ورمل ظ
 - , مياس اه - 5 هي<

 ريعتلا 0 0 37 ثاخنا ميرابتلا تاق

 لصالاءاذك ا.قالتمالوهلوق



 0 ئ (غشنإ) '' /_ 0 داس نوئلالصو 2220202 ماو
 0| تمسسسمس

 8ع ةدمو هم 7 0-20 هم

 ٠ تلا ض»ج لعم 00 مهند غزو مهد داسفب ضع ىلع
 ةيضوصومس ساقملا مس

 دست أى أ زر غرم ' مهل ديل عرو 10 نى داهكرح رو سانلا ني ىرغب ىلا مالكلا ا

 هوقو هسواسون ضب هلا عر هاتف عت اطبشلا ن 1 !ولاعت لوقو ىرغأو

 احلا لاكتو هبامح أ ىلءهد قيام« لقف قاب هب ىداعلا «ناسنالالو با باقلاف

 ند هتلاذعت اف لاقخالا نعد هر راو ةسووو غم ذأ تاطيشلا نم مكلانناهانعم

 2 و

 رالدكو مهنعدا دا قالا 1 وعلان ابا 3 مكح ىلع ء ضار فر

 و هبت هع كم هع

 5 اا كر ه.فةعهللا ىذر ىلع د >-ىفو سب يا

 عي نيح وأول حايصتي دا ىفو داتا رمال وهلا ن كلا حس عزاوتا مناف

 مغ « اع يك سو 4 موب 5م ؟مد

 غانو ةغرتمد 00 و ع ش راوةنو شى اطل 0

 2000 مم م مح

 ةعرتو هغدو هعسأ ل ثم نءطو هَسفاَعر ها ؛ هغربو نعطل اوةنولا هوتارزا 0

 ءامر ىأةفيزني دصسملا لعن «تاسسا فوقي لانا كيتو رواد هنعطا

 مم ات

 هلو ناو غرم كرا لاقي و بلع ن 0 د ىأ غرب عال ”لردأو ةشسس ةماكب

 يد

 أ كلذو 5 و الا: يغتسل ارا هبت ئاغةرالاهمتاولا تست غنا ةغدتللاو عملا

 عفر عفر فروا هَ ادديايقتترا:ت- ديرب ضاهدي سمو اذا ةمشاولا نا
 م - -

 ءو # ا مدمس م و.
 زبخلا هب ررغيىذلا كرا ةغرملاو ةذسلملا لا ارعالا نيا اهرر 0 ار و

 هو 5

 مي حن هناك كلكوب الا ين هيذوأرلا "ابطا شير نمةرا ص ًاةغسلللاو

 0 5 م

 0 5 هنت 1 0 ل آكل 0

 2 2 فلا 6 عمم دس ساس

 ضظظ'0اب 0 اا اا ا 0 اقف 0 ومب الا ةع 0 لصالا,ازك تدساوهلوق

 يف غبنو كرش لجرل ع ار مركتلا كلذكو .ج لكلا «لتددن5 ا وذ بكو هنمذسأةدام وانك ممر بياض 2دل سو م - .٠ عم .٠ 0 ١
 هد ان 05 وه مالم 9 م و م مل 3 سوماشلا قام شماهلاكلانه

 !تخغعدتت "اول الات عَسَش اوقرعلا بسلا اوتعجرو تكرحت هتدشثثخ ذو بهذاَعَسُت ضرالا
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 0 )وز وهودح عم

 لطخالا لاق و تدعام ةواوبعا سم تَقر ةماذا نيغلا ويجي اءاسنتا (موقلا نيب دسفأب ريضك]
 : نادال نام د اناطملا م عستللاثم 8 5 فاقلا ثلثي اهلقأوق -- . و2و هل ع هيوصم و “كك

 يملا شدو ١ ىلء هواش "للم هملا نيعلابوهو طولا وروجولاُ ا (غشن ) سوماةلاو راتلا ىف اك

 همععم هأ



 في 5 نيغلا رح + نونلالصف

0 

 داو ساومم 5 هنود او

 تسياذار ب دب لست د ١
 و 0 دوج زو ءد 9و 02:9 00

 تاقو هتمع هتغس او دمغسو هياعاغس هع دوا طولا () قيقدلا ل ثماستمحيرفل

 5 ه2: سبع 4و

 5 اون هع دقو إ ذادات باع غسملجرو هيقسلامه.ف

 < , © تي 9-2 2 8 9 22

 2ث

 دو ص 9و6

 اهّعادضأ اهفوعدعَجَتَش يي اد 2 هامثلاذكر
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 د هرب سهل ه7 2 5و وو ىي< تح

 ىربنبا لاك هّضعب ريو ا ءالانا دع اوُعس أنيغتنملا تي ارامل ب

 سم تدوم قه 2م -

 عيسي هس و هّرعطاعدن هعدن نصا املك ولا (خش )عزي ةنوتسملا صمد هتعَو 7
 اس م

 ا 1

 اًضيأ غذنلاو « غلا ىوغلا ثيداحأ تأ 5 ةيورلاه ةغدانملا دل
 و نع هم

 -» صو

 ةماكب هغديوهنمنوكت ام اوهو كصصْلا قس ري اواضد ؟مالكلابو خلان

 يا 8 يدوم مو

 ل 5 غدتمل+ 2 و هعس | عديهغدس

 02 هه سى

 غدنملاىوقلا لاو اوقالتلام ب غتبملا وأهلا ثيدصتك الو

 « لئلا 35

 اةادشناو اهراملا نعت ناك ككمالفش تو حدّسلاحدَعلاَو ادرار

 عُددلاو عدنا هتداب نمىذلا ملارسكب : غدمملاو دكرملا ٌعْعنلاواهيلعىذلا ىلع افالعلابدي رب

 3 اوحاالو بلعت نعاهارأ ةريخالاو هدمسنبالاك .اهلك ةههلا نيفادا لاو 0
 ٍ 00 بدص# 7ع

 ةولح نان زاحجولسعاو لعل سط 1 و هلع لس عنو لكل ماعز راعوظو ى راقص 1

 قو اهنردو و كلو دلة نير ايلا رثك أ ىهو عسرلا فنوكتى 5 ىعوفسصلا

 لاوو ك0 مكيداوبل اقف رعاة حئاردجوق ٌقئاطلالخدشلملادبعئ رن

 ىلا اا بتكو لدفلا ا يسن اههالكورخ [تثدن“ اصسلاو ىَرعلارتعصلا عدلا ارفلا

 ءاهتلا رو ار نم ءانالا ىف 5 ؟ ءامسلا ىف رض ل سعي هيلا لس ريت ف ثاطلاب لماع

 د دع غدتلا ل قو دارو لسلام تعسلا لسع نوم ابطألاو

 الو كولا قرو لثمهقروولا.لا ىف ترام غدنلاةقيتح .ونأ لاك ةغدن هن دحاو ضم ارمل

 < 0 0 ع 00 ' 3 :468 .٠

 2 ه رلا هي ركرقذوهونأشااديز ره اك ضب أ هل_سعكذكو ضانسلا ديدشريغص هردز هلوئشمأعرب

 عا عض ما وع ممل

 نأ 0 39 ةغسأملاوةغدملا كرا لاقي دو ةغدنهيدحاو

 (رشاع برعلاناسل ب 45) 38 3

 ادكرل اىهام كاذكو هلوق

 هررحو لصالاب



 ادكناصغالا سرا هلوق

 هاوصدشم | مولجشالا

 عصبىأ ها لاضعالا

 وك سفرسكت ليصفلا
 ديدسُمأ او ةيهادلا لحرلا

 همش سو.داقلا ف امكمجقلا

 ريكا

31 

 ةدامؤ مد_ةنالهجمل وق

 هطضص عبا أ اءْزللا نمددص

 ري غىاملا عيت ميملا مضي

 ل علو حاصلا نم عضوم
 هسدعم همك انهام ناوصلا

 لصالاب اذك ملا هغابن هلوق

 هحرشو سوماقلا ةرامعو
 ريهلادا 3 ثك) عابنل !( و١

 نامرك ىنائاصلا هطوسضو
 لا

 خت #1 قرت * تونلاو ملا لصف كرك
 دب ؤرلاك اضقللا سكول ةينالا عا غلا 08 .ةريحال غامأو غل

 بوس مد

 مالا مللي ليعمل او 247 عتيل اهدا موا
 سدو م ب م 00ا

 ا و م لاتاسألا سرا 0 بو ةرلاهو ناكل! ذ_هىفتيذدبّملا

 عاملا ١ علموهم عمدت ربام غل ءاأر هواة 0 َِظ ١ اولافأ و اممم لاقيو

 - هوو

 اضْ ا ةيورلاقو ىربنبا لاف
 دن أم و نيا

 2 هر ع 0 ىدلاطأو اع
 مس سضص 2

 يامر اومْغومةدونسلا تعم (غوم)

 م 2 و

 ..(لعملا صاصخ نم قيقدلا عب 2 0 رونلا لسف)
 لن ىلع  ريحص ع عد

, 06 

 مست سمع مل سد

 مهومؤ هعض دوس 9و

 ةيلسخألا ىلبات !اهوامهريغو ىنأد : دلاوئ دعت اوحنءار َث !نم

 بدوص © ع ول 8 0

 الهجن دصنيوامنصتنكو 27 و و 1 و عسمتت م غيانأ ١

 جسام ا هس و هك

 هتمهنوفع : اوناك امدسهبرهظاذا قاتل مسيو رهط عبو ح 0

 هرووظل كادي رم عتابا 00 ارعسقتىاةةزاوقاقناعب

 ٠ 1 هلوقلهي واعم ندا زديهاعت لمقو
 و مييللل - ه3

 نوشمنمانا تغبندقو 237 رمسح نب نيل 1 ىإ ىقتلحو

 و4 سل ىع

 رعاشلا 0 اولاق دقو ةغلامللءاهلا و

 سو وو هه س هس

 , مطومبا تنم يفصهيلع 2 هيل درلاءىدعتلا ةغبانو

00 

 رعءاشلا لوقو ةغبانلا سف 5 سنو هداس

 2ء68غ-2 5 تس - ست 6س ا

 مضار اهو #3 اتاك تيدو

 مد م

 ا "لاقي ورعسّتلا فرعأ الو ىرهزالا لاق ٍباعُدلا نانا غباونلا لبق

 2 1 مأ منع ع

 3 عاستاب سلهنأل دفلاقو ىلي غلملاو ةيورتس درو ًاواعاب تانوكي الفد هير

 1 قد عليو مس رسام نة ذو و.قدلااعولاَعَسْنو عَستَف

 خو عسل عسب لجرلا را
هس شوداب أو لامعا هنزاف نكي

 2 غياوتلا 

 , [”ااب عت اىضرا هيأ تت ءتيدفو ةيرستيراصفاموتك تناك اذا ةدازقات 59 ثعو

 1 بكا قعرع لا لااا دايز نال ةو بم ذهملا اساوك ل عو ماللاو فنالا حر هيوينسلاف

 0 * .الوأ تلو غبت عبانأ #* ىلا لوقو لو ها ار :ريهل لاقي و هعمطا



 6 3 كي ظ ظ
 5 رك

 500 فش لاقيم لاري غفل نوكن ل مل

 ناتغضم تاتالا فلق دنمو ةيففناسنالا قب امردقمع علل نم ةْغْضم اة ندا لأ و

 هم دك 7 5 3 ص در سرر || سس

 بيذهتلا هد_سج نم ةغضمناسنالا بلقو غم عجلا اوثاسألاو+ وباقلا ندا صاتمكصاذا

 عم : كدسحأ اقلحن اثددّلا ىفو هع  ن اهنم قلُخىاةفاعلات :راصاذا

 هسلا هللا ثعبرم 93 ةغضمأفم ول ناسعل رأ مةقلعام هول نِإ#عل 5 ا مةفطنام هول نعل رأهم أ نطل ىف

 ةسعطق هنالَبَقلا يل لا ع تدلل 0

 هنعهلل!ىدررع لوقو اه راغصح رس نم مس اوٌومسألا ةغاضملا وقم نتا ا

 ند معلا ن - ةعطقلا قىدو طف متل ارشالر -لادارأ ا .. عضأ |لقاعسالانا

 اهلل و اه رغما كنبَمدي ه-ةلخىفناسنالاة ةْعّضهسشَتلا لعاْعَس ا 5 >

 هو د 8و وود 1

 برش هال م لا حار انما سلما

 م7 سل

 مويظعأم بنح ىف اهتلقا معلا |نمةغضملا.اهمسشلبقو عضل تَشةدحاولاةغّشلبو :

 ا نبالافو تلثلاّنودام لاق ”هلقاعلالقعتال ىدذلاام قدمالد_+الاقو تانانحلا ٠

 0 و

 اعمالاوو اهقونافتصشوملا هلقاعلا لمحتو ةموكح اهيفامناةصخوملانودام“ لقال ظ

 00 هدكيتطوو ةرعو عضعت ان ناسرملا عضم هلةاعلا عمىوصلاو أر مال قعتال ا وهو ىهذ . هد هدو 6

 هسوسن مناك اذةغشُمونا متاع ىذرقلاكةيالصلاو ةدوُدايهشدإ ةغّضماذايهدابكو

 مو ا 8

 امها ةواطةموسُ ولات هكشاموغدْلا نمامسهالكراهراخ صرت

 ةيورلاك طالتخلالا همك (غمفم) ظ
 سم7 مادو ه يب دسو و هم

 اس عب نم ل عش باف د غمملاقخلا طاحدمام

 5 سدد ةديص# س مم 5 < ىف - 82 2. ا د 25 ا 9 ءءومر

 ةغمغملاو هنس مالكلا غمفمودهغضم مك كب < لقومه يفعرباذ ذه ع ١

 سمص 8س 0 هع

 غمغمو مدقتد قو ةغرعرلاد_سع كلوا و يبا ارعالا نسا ن ءتءاش لكمال الاد رتذأ

 سا 20114 هس

 هعورو همم ل قاعد ديرألا ىوراذاورعوأ ١ مضمار 0 :

 8 5 سا 8 دس 23 «- هع ادم م هس |

 1 ىدلا قالا لمقو رطاشلا قو قلدملا ارسسكلاب غلا 0 ا

 مةلكو قمح غلع ةودمالك ف علمو غالمأ اعمل و هلق امال اولاق املأ . ال ىذلا لبق و نسعي



 لصالا.اذكنيكتلااذورهلوق
 زمهلانيعللا ادؤرامهلعاو
 "ةلههمهلادو ةموهطمءارو

 ناسللا نمدأ ارددام ىف

 دار اضدأ دوؤرلاو دآرلاو

 ئنانلا ىعلل ا لص وهو ىلإ |

 لص لمقو نذالا تع
 لمقو ىعللا ىف سارضالا

 نسمعللا اًدرط نادرا
 ىف ناذالا ناشيقدلا
 هيتكررش- لا ام_هالعأ
 هومر

 لصالا.اذكنتاطشلا هلوق
 ىلغثلاسوماقلا فىذااو
 وأ ةسك رلان قزال مساع

 بصعوأ ف يظولاو أ عادذل
 هيسيفت# هيستك» هام :راغد

 ا

 (غضم) 1 نيغلا فرح 5 ملا لصف م

 صسدرصصإ# 7 ناس نب ا

 غززملاب تسلا ىلع 3 غل ةادعلاليواق ردا 9

 7 م .اىذرءوودغأ 3#

 ها 26
 كرتدو لوشهسفزرغيو عملا نإ نيطةغششلاو 3 نلكاالوردكملاوم ءىأ

- 8 2- 

 ترطب م اف مي م

 وهو مث 5-2

 شمل ادارأ ىرهزالا لاق غشلاب غوبصم غشم بوت ىل ىبا ارعالا نما 2 ستي يحاك هنلع

 هيرضاذا قدمو طوس ةئامد م نرعلا صعءعلن ءبارتوأىورو رجال انيّطل اوهوٌقشملا

 ىلا رديف الدشنأو قاكلاءاسكلاوأب وثلاةعْطقدعشملا و رعولا
 م هرم ج28 5 الا د 5 ه7 ه 52 و ه9 -

 هغضموئذلا عمو الاعسم عض و عضع خدم 2 0 0

 لاقو ىداعن اس 23 0 5 نم غْضمأ* لات هانا هك الأ

 8 وص مد هم 2 7 )و 2# سو

 عبشال هندى مى اكملس 3 ادام ضي يئس عاه

1 
 هس وو.2 س2 2

 ةريرش ىأث ب دح فو غاضأ اهل سكمذهو غاضماندنعاملاقيو حسءام تقذام ىأأك او ظ

 ٍ ماعطلا فلا, عاضملا ىاضه فت دسامنالىلا نع تناك ف لاف تاج 10 ّلكأ م <20 ص .ةه م ف سم7 مده 0 8 - .. ل 6 ع
 2 0 2 2: . م

 2-1 : 5 - 5 مرد هك و 24 5-2 9

 اهغْضمد نعةّوق اهيفناك[منئدارا غاضلاةديدس ولو لام د حض اوهلدقو
 سر ص رس و رى صوص ص

 فاح 00 ا لل اوقه:موُةبعا ات م

 مود م جوج

 0 مضلا 117 دامب وساد و عضخ نمل قاملانبعنيسغلا لَوَغ نيا 3

 ةسلاقةفص اها الا حض اواو 1 0 ”[نموفلاف قاع فاصمملا و

 كاكا انورامه لس قو لوك ماا مهغّش ناكل ناتغيسملا اوناتغشاملاوناغشاملاو

 هابي سارشالا تنم نع نيصلأال شا امهلبقو يلا فتارعامه لمقو كلذإ

 هيشتناام و رك وذستن مخمل تاذتبصعل ةغيضلاو خّضملا َكْيَع ص امامه لبق و

 منع ىلعو لك ليمثنبا لاف و اضي [كاذادْصعلا ع نطانملة لا اولكو ا اك

 غيم م ىهف ٌقرعاهريغنب واهل صفت م ل لكتسللا لاق و اضم عيضة

 تالنت الغسل سور سرفلا ةبظونم غئاضملاو هغرسصم لا ةغيضم مزه اولاق

 هو مو

 دشو لد امةغضا ا واضيأ د عضمل ا امكهسشتلا ىلع ع اي ا نماهلك

 ىممالاةيسّملا فرط ىلعىتا بقع |ىهلتقو ُمّصعنال بّقعلا نمسْوَقلا ة يس فرط ىلع

 ش ا لوا متفذامو عسي ماعط كبي دجتلا فو أس فلاب عاش واسس غي ماعطلا عمو



 7 10 كَ 9 3 0 0-5 هم وف اتا نوار ع اورو ب كل توب د ير 7 06 22

 0 ا 30- سو و را ىج يس ص ع مما عا 4
 3 2 "7 : كك : . 1-0702 ا ا

0 . 5 

 لا (غشم) ١  نيغلا فرح « ملاصق

 سى ةس وو ة مو س 9 هوس

 هم ىأصام جة هلوفكراعتسمناسنالا قوهوءاشلا اعل رملالدقو قب رلاغرملاو
 + هم 0 وو وو

 لاقف ناسنالا ىلع ىلار 0 ردو بسبع لا تاجا أ

 لاسفمانَع أو هباعل لاسىأ خخ اولد الل ءاغللاو للك ةلزوم همر -ّلاورلاوناسنالا غرم
 هدو 2 59 هو 2

 اسم :رقبتاعي تيمكلا لاك هيفن.هشراذا حر ةودمف ىتمحانْن ماشي
 و ماس هسا 7 سا 78 مس

 اموضغ نجي نأ غرق و #3 اهو قل » ناك أن غرأأ لق

 ىأانعر لوقت ىرعل ووو وهم ليي ىلا علاوات نموت

 عم ورعولأ !لاقو امنع جلا لاط أ اذا املا 8ع ا ةوتايثلا5 ,ثكلا ةضو رار واما 0

 كريدلا رلدشن او ترب هيف ماه اذا ب رشعلا ف ريا
0 

 ْعُررلا فاراطتسم يلفت #* عم بشعلا فر ريعلا تأ 0 .٠ مول 5
 هه ا ةو هَ 9 057

5 : 

 غزملاو باوصرع-غىف مالك راك 1 نما 7 ا, كوكا دال ومكييعلبو
 هس وروموس 3 يع ل ا

 00 لا وا نشل لوقو حرر حشو رح الجر وزب عاب

 شنق ضوتت# جو هس نرد .لف شرما تقل روتسلام رثك أيل عضو لولا

 >- 2 ع يس 0-2 رن عد هع

 هدم أت يرعساولا فمما إل طف .زواحلاو سنده صووهدغحأو

 هس دى وع مو 2 1

 خاصة نجلا ةفض وة سوعل صورك عضؤلاو ع ل مالا و بقا مهالكمو

 ناع تس قو باقل بعل رلاواهبارت رن مدس خر  ىذلا عضوملا أك سما اهناوَد
 لس 01و نص 6 ل ه9 ع ١

 عجن الصوب نأ حاتحي بدا نأ نط باوتلا فنعم ءاماندنعس يلو رقس ىفاندنجأ 1

 ناو رملاو ةانلا رف تعم علال حرار بسال ,الاهغا مو ءاملاكمدسح ظ

 هم <<

 رع ”ركأةغارملانبا هام فريز ملطخالا بق كلذب ولَوَسملا معسل ىلا نا آلا لبقو

 و

 الا تطيب ةئاسلاك روع بامسأ تنك امياكناللبقو لارا هلع

 وهل ةةودص ه 31

 رءاشلال اف اهرب الاغا صوٌة شح ىل نعت اتم دعرخ يشل لب

 لوسملاغا لايام انا ب لقال اهلج

 نكرر الا (غم) هادقتمال سكلاكهنالر َِن وع منو هناحج 2 ولا ىلا و

 لكتالان هبريض خشم ا (غش) ؛ غتلاوتاوسلا ف بولا 3 ةورلاف يولع

 2 يقل 0-

 ف دلمون توغو هيدا, يل

 عجارولمأتو لصالاءاذك

 اكتياصيية 



 كب

 - (غمأ)لا ١" نيغلا فزخأ « ممملاو ماللا لصف 0

 ١ ءو 0200 الدم م2

 غلي سكلا غن ياذا الف اساعد صلو هنعهأل عنا فره

 وس و5 هدر هَ و صلت سدو و هي 4

 لذ س1 كلا ةحئلاب كنق ميرو تتار اداو :اىو ءاغم تأ 0

 2 سو 9 و5

 ةسخلا ضع عدلا (غا) معأ هوتي لاقوة تأ يم والا

 0 ءةوص

 عدلت تاغللا ضعيفو 0 لاق بل منا وبضا لا لق كرذعللو

 1 اما ةَعمامْغدْاَد سو -وونأ لاق و بن درعا

 هلخدباله ثوم نالةمالسلا عج عمجال و ءاعداو ىداعجلا وىئنالا كلذكو عبد او خو دام لحب رو
 9-3 نات < »و © » ©

 ا | دحلا قو هدا: ةمحهسملا تسر اذا لجرلا تخدا لاقيو تورت اسلاوءاهلا

 مدر ثورع 9س هءوم نم

 لدحر واهبهعرن اعدادعدلب ا امر ردا دللا اعد د دا تومأ 1ن 18

 ( خصل ] لثلا ىلعوهو كَ ارعالا نبا نعش عيال باد بنمدام او سانلا, كلذ لعفي غ 3 0

 27 ةءهع 25ه - رض

 لدولاو نعسلاب همدأءاعطلا لل (غنا) مَع معلا ىلع سيراذا اوصل غصاب داما غصل
 ىو: هم ىو و<- نباح جاكت 2 سل سدعوس

 ىأ هند وةغلغلةمالك لاق و مالا مدآورهعور ومخيضمو هدير اورج[ ا نع

 ابيع هيسحبالديردزبا لاق فورعمر "طع هريغ فورعمر ”اط غشا تبل ةبع

 هسيفف اد (عوكوشل ال 2 غول كورهلا» ب تاوركح هذولا خخ

 ةَلَطاَلوَح ىذلاداوسلا غوللا ىربْنسا لاق لا اذا اول خولي غال ىلارعالا نبا هلطتلع
 هم وس ةهرو 7 وم ع

 عامدباكلا فايد خولي * قف ةفرغمم ادوات تيَذك باعث دشتأو

 ىو سوو عع 2

 0و را اج رفاربغص كشك رت م1 نإهل سلا ى ها لات تلاع

 ةغايلا اُّخَسْللا مسالاو مالكل ايي الىذلاوهلقو يلا هالو مالكم :ريئذلا خسلالا

 لحيرداز رعالا نبا باعت نع خفلاو ىناز معالا نبأ ن نعرسكلاا قجحالا ةغابللاو اختل أرماو

 010 لاو خبل خب مامط ودان وحلا لا ولات نتح ان اناا ” مارا

 ظ ظ عرسه دوا راكم ودلا حالو قالا غوسيىأ

 ش ىزامرحلا لاق باعللا ليو ماما ْعَرملا (خرمإ) ( ميلا لصف

 . مقرلاماط ا تصل ديغفصأت #3 تاب نود

 هم سهم تو ل تيا م 0

 غرملادعب ث ةتلاناهتمفش 5 . غفنتاذ كل ةكىرتناو
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 "©00_«غل)  نيفنانرس «مالارمانال سن
 هم 58 م١ ا

 ف وت هم هد اوفند هو لعدم ,غاشُملا نأى ءرهزالا نع ىرب نس اىو روهيلع ىودلي و

 لك ايش سوه لسفر لام لاق ؛تينوهو الم وصلا فين مالا ةبصَق

 فدل عفو برضه ُّط واب هْعّسفو قا رعلا ناينصهقوَج

 0 ىو هماءلمخ اهدا م ثينأ دارثاذا

7 2 6 

 اه هاا [ناوبخ لغ لصف بولا هنعدوي ثارت شي همأ نع ىتنو قثول من نيهول

 سس 2

 دإو ىلع فطعتو رفا مت نم قانا دارج نأ ةغئافملا ب دي ١ جسق ا
 ءوو هم ب

 ةلجابا لاو ابشوخ قرات ل5 همارتفاهتحت ّقافاهلار هارخآ

 هو 6م هم 8ري 9 د1 ص اس

 مانالاب» مشار 3 هلك رب الو هرب ل ط»

 7 م هم 2-7

 امك رئاولاقذ ةّممهل اهذهاملاقناوُءمد يو 1 ةريقمل ادقون اهنعهلل اىكدررع ثد دحفو

 مهام نسخ أوى أو ونبأ لنآ لانج الا بالا

 دهعس الث فدَّقَتااَوا ا نمافععمنوكم نأن مااا ويرش الاع 4 "نعال او
 ومص مم هوع 2

 ل-ر و همش» اغضف هغذفدوعل | غضف ( شف ف فَ نالوا هلا قغاشقلاو هسفن ل جرلا

 م ص

 مس-س9 هه ودوع وبوس و ةددالد < ه

 قدازهسأر لذ خدشلا غلشلا (غن) معأهللاو موكل عمقا اك ندي يدشن عضل

 *ه<وتد

 لصأو رمسكي ى أعلا لشن كى أر لدن م 1 ” [نا ىلا ثيدخا فو انت تانج ايصلا
 ال

 50 : عفا فناأ ل نفاد هل نم قلو لافت 2 ربع لاوئشلا علا

 00 ( غون ( قف تاقف 50 ع ءاراغلافتةئاير لايزيفقلا لاقيت نم

 ١ لا تساولاق هرغدحأ اهلشي لوني هندغلاا ماحعامْعْوَفلاكو عار امس

 00 امنصاوسحا ثي دا ىفو هدنع سا ةمهناكىرهزالا لاق ةنعافل ان

 8س و نا

 ىوربو ريثالا نبا ا هنمح وغياملوُأ ببطلا ةعوفو هنروغكهاوأىأءاشعلاهعوَفَت هذ

 هيفةغل نيغلاب

 تشيسنلوديردن لاك هب هرضاغتل دس هعَبادملابب درضلا خللا 2 ,(يالا لسفر

 لبقو ءارلا نملك نأ عبط سالىذاا ختلالاوهريغف ردا را لدهتت هلا (غنا)

 ىدلاوهلبقو ءافداصلا لع وأ هناسل فرطلارلال هو مالو انغعارلا ل عبي ىذلاوه

 و صام

 وهىمل-.قو لقت ه#ف قو مالكلا ىفهناشأ مق حفر 2 ميالعذاوهلبف 'وءاشل ا ىلا نيسل | نعهناسل لون
 مويس 9 سا لع

 ع يتاح ةحرت دكا

 فورم برق عضوم ىو فرخلا عضومن ء هناسلرصق ىذااوغل قو مالك لا نيسيالىذلا '
 ,٠ حسو ست يتم شمل -

0 

 اذكح ملا ىفةبصقاوق

 سوماشقلا فىدلاو لصالاب

 هح# هيكل ىفدْرطق

 اذك" لا ةالصوملاهلوق

 سوماقلا ف ىذأاو لصالاب

 دشاط ويضمة الد وصلا اذه

 , قهصنو ثيئاتلا اهو ماللا

 ملا عكلصاصل !ماللا باد

 تنءولب رككءالص هوصأأو

 ندماللا باف وهاذكو

 هعيعم تكن اللا

 ىو لدالاءاذك لطب هلوق

 اال سوباملا حرش
 هءوص# مك هلي قأم هرطظدسل و

 ا فار هلا هلوق

 ها هو طذأف



 لصالا»ادك تةقشت هلوق

 هقولك 8 را

 ىتان غاشفا اوهلو-ق

 بارسغك وه سوماقلا

 ما نامرو

 (غشن) - نيغلافزح « ءانلالضف 0

 ىهلعلا كلام لاق هب هيدملا ضرالا ردْلا ىرب نبا لاك اه هالو

 م55 ور ه 02 ” و م 327

 لوغلاو نالد.ا هيلعَوي 5 0

 هر 9!ةرم

 #* لوي جلو #

 هراشنلاو ئنلا عاسنا عاشفنالاوُّمَلا (غشفال دي راج نمر ءاشءارلا كب خرم ةمنيديررو

 5 جم - ا ع <

 هالعئىأ هَعشفو رشساو هيف رثكى ا ارعالا نبا ن ءةري_تالا هغقتو فلات مق غشفتو

 0 و م قس 2 1 7 سا 5 عل

 ةرغلاةغشافلاو دحاوىتعع ههسنو هيش'وهعشتو بيشلا هغشفت كار ءالا نبا اكو

 «<هوو

 ىلعت ى ىد ا او ةيصاش | تْغّتشو تشن و كراك هر | تكششتو نيعللة يطل ةرمشتملا

 آس رف فدي ديزنى دعلاق سرعفلا نبع

 ه6 ص هس موس )و

 علا فامرص تق 0 اوه سس اح تعسف ةصق هل

2.89 8 > - 

 2. هرضاذا هدغ-ثفأ- ”الذكو هيءالع ىأ اعف طوسلاابهْعّسوو ةرمدملا اغسل ةيسصانلا و

 2 6 مدع

 تامال-ع: نءكلذنان داولا مكسف سفن ل هدول أن ي- -شدردلىئاصغلا لافو 5 داولا عْمفتو

 مئاولاتر وك ذدلولا نمةرشع مكس :لجرلل ن وكي له ىأرعث الا نبا لاه بك لهىأ مناولاةريخلا

 هيلع ىلعللاق هنأر و راشالاوزألاودوهّلان هلع لا يك و

 امه-ممعهللا ىَد در ساس عننا ث اي هدلحىف و 2 3 اوامنقىأ م َعسَف دق حالا اذ_هنإ مال سلا

 هال صرع 8 8 . 222 هم و

 0” و تدعشلو تشضغشتو تعه- كلا ىورو ال لأ امشْفلاهذهام

 الد تو هملغىأ آ مدلا هس َعْسشتو رثكداو اَعْسدَتو اشفو رثك اذاريسلان الفى يف

 ىونغلا ل_.فطل اوقهنمو
 5و 5 موس ةهس ماد

 عطبتيبا و 1 * اهضاخم ناك -تنعسدقو

 هرتولفاهيفباغئاذأ ىلا توب ف نالف عدمت! .ةلْخدَّتوسل الرا َغْمَفَ ناسك ن با ىكحو

 لد اة ممم

 بالا يطل دوتا لارا لاخ واهعرتفاا اع عقو واهل نيل خد ا غ شفتو

 0 طاذمد[ناكسدنا ةريره ىأث رد -قو كاتس عتفالجر وزر عنْ
 ها.
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 اغسششتموزلا هَ ىمصالا نانْالا ضأن عندج ا سسفملاَ :انىأ أ نسل َعَفأ
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 داودى الد نو 1 لع داعاذا

 مكن ولا 3 دقاعُرارعذَ

 و مو 0 8 بيو - سل ع و س ع

 رحمشل ١ نعي وشف تا نغاسشلاودل كى | 1 ١ هعشقدقو لكلا غاشف اشف او
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 خب رق سرقو نارتو عاركنعاضبأ ا رس غرف كاوا عرفو 1

 ند نيم لل يول 1 ا رسما

 اوت سي ا ا ا ”-يناوو نق ياعم

- 1 

 0 ا و ايا سرس دووعر 0: < دي سس ل

 .54 : (غرف) نيغلافرح هب ءامفلال يضف

 همس 8

 لسقو يذلا باو عير سرفونا لل ديدس غرف لج رلذكوكلذك عبر قكسو

2 -ٍ 

 لاق ه : ضشأا ديه داوع

 دووم لع اإو هو ا
 بقعلا ىذ دعو خدرفلا وأ 3 8 فكابمداكيو

: 

 جاو ثلا عب ا ارك ةلل->ر ويش رشح ن مم رخديال 35 0 سيفو عا جاله يش ْ و 8-5 0 ب 6 ]

 هقلاىلسصهقاالو مراح لاراصنالا نمالجر تأ ثيدطلا فوشلذكواعار ةةبادو الخلا ْ

 .ةوطخلا عسا اوى عير رسىأرباسيال غار 9 يطا داع .نء لت وأ قانا لع وديع ٍْإ

 دشنأو باع لوالا ىح هدص هعرفأ أوءاملا هيلع عر م ارقألاو ٠
 دوددمص ©

 لدا نيلاءنخ" ءامتارايص #3 هنيشم م بقل فىوهلان عرق

 لدا !ىلعوشواتم .اءلقشي اريصانيل عل اىربقو بما ىئاربسانيلعرْفأ بل زثثلاق و ْ ١

 سل #ءومس ج هه و و

 ىأاعامس عمسي مهلا اءارقعرشب رس كانغ ,«ملا عرقو هيلع هبصوءاملاهسفنىلععَرُ !عوتفاو :

 5 <هو

 نمةدحاولاةر 1| ىثوتاعا رفات الثهسأر ىلع عرشيناك ل سغلا ثيدح واثأ اهيعرفأو ب علا

 وو 5 وو

 هّيَع 00 ةأآو هيفامَتيكاذااعبرَْهنْعر ا ةاءانالا تع رف لاقي غار الا أَ

 ديبلاف هيبلطر) | رده داطانىأاع لرقم بع لا وةتيسص اع رمل
 هم 0و س 00 1 . 2 9 وس © <

 لاح لتي اقرفاوبغذل ن 1و هد واااو

 امهريغو ٌةدفلاوَبهذلا رد اودع ام بم عام ادن عرفو فللاو مول جرا "مةغارألاو :
 ىك موو هه 79 س21 موو ” -و

 هور ا اولا ةتمصمة خر ةمةقاحو بلاك ىفاهصةسل اذاارهاوملا نم

 موس 5 < مة هدأ
 را ملاذ خأو ىذا كرت هوو عمرا بورضء سيبلغ بوش

 0 5. وهمس 2 8

 ٌغوُرتو خور :عجاوولدلا قار نم نمااملاُنرْعاوعرلاوعرتملاو ض مولا مدقمىيامأ
 لافو * الع غارفتاذدب قسن منو ملا اهنمّبَسُي ىلااهتيحانؤلذلاٌعارفوأ

 6 ره ايي 5 5م هو يدم

 اه 0 نمنامرف 2 مهتاذا هقدشناك

 ه7 ص مهجر

 الملاذ ورمل زان معاون ىعسكلذ نمو هقرحت ةعسه عرفو لاك

 2م ا

 ير لك نيبناريتناكوك ام.هدحاو لكو رواوللا خرفو مد اولد غرقا جرب

 لكشف ,عارذلاامأو بيدا ىنارعالا نبا ع نعمنبعانالا غارفلاونيعلا ىأ امو عرذأس جرد |

 ادحاواهلرك ذيملو ىارعالا نبا نعةبد آلا عارفا و عساولا انالا نا :رقلا وع ارفي ررعل ادنع ان ١

 (رشاع نرعلاناسل ء؟)

 للحالاءادكةوطخلا هلوق
 ىذلاو سوهاسةلاح رمشو

 وطللا عب رسسفيابهنلا ف
 ها لهس م الاو



 ىفاك نيتمتب و هامنرف هلوق
 اضيأرقو سوماقلاح رش
 طبضي نوكسفرسكب ارق
 هستكى واضسلا ىلعهداز
 ودعم

 لصالااذك ملا فاط هلوق

 سوماقلا حر شى ىذلاو
 لدنعقامنلكا اهبىومت

 ىذلاوهو ملا ىبنجُدي واط

 غار_فلاب ع هلوق بسام.
 هرميفعم هيك حلااهع هرم

 لصالاءاذك ةئاانهل ]وق

 سوماقلاح رشف ىدلاو

 ررحو ةيلان

 لصالا.اذكولا غب رف هلوق
 انه س هوماقلاح رمش هلشم و

 ةدامفف كصالا ىف ىذلاو

 قهةدامو عزه
 اعزه هلامهس لسراف

 حامعلا ىف اذكو خلا كشف

 هعيضمدبتك وسو

 ظ )2 7

 دودو ع 2# سهم . -7 ةوس 2 سوس سو

 داوُدِمصأوليزتتلا فو عرب عرتو اةورفواغارق عرشبو عرش رفءالّنا رمل (غن)
 رئاذا تح رقدقو الخ اكمام ئقوربما ن مايلاخ ىأ راف ىنوممأ

 . 8 هدر

 اا ٍلْغشلا متع ةواهؤالخلا فورا عبو عَرفلا نم ميوله رسفو مهيولق نع

 سس 89 28 كه هدو و 0 5س

 هدوُهتعنالف عرفتم لاقي هئلذب ىأاذك ف ىدوُهمعتْعَرْفَتساواذكل تغرق غارفو امور

 هحور نمالّح م مسج نال لثما ىلع ملثم نامل عرفوأش تقاطومدوتب نمقيياذا

 . نيغلافرح ب ءافلال صم -

 سل 59875
 دام انهت لع ءلوصيهنافتافيشلا اورصمت فارع لاق ىارعالا نا لاق رشم عرفا او

 توكيىذلاءانالا ْغْرَفلاودار ءلاماشر رذااولباداَصلاو لمى لوي رثسع أ لعمشو

 أ رى وس د

 رالار اع يب عارفتةقانومهسدرغب ليقو رودي فور سووا هور نا

 ٌغارلا مالا ال._تلاوُدعسلا عقلا عرضلا بار ةعساولاةيزَقلاكلالب الا نم

 غارفلا»ىعلاقو 0 لمعان قاط #3 منا لاهم عباد ارق

 سيقتاو سما لاو نسم ضنا كس

 لمْ راعم غارفقأف 0 0و
4 

 هر ةزرالا اهل لاش :يتانرصنلا اهب يئس: .وُقلاذرالايدارأ ارا 00 :رعألاصنانههغا ارفلابدارأ

 و وسو صدك

 يرفق شلذكوا حز عساو را ذوأ رخو لاستلا نم لمرعلا ةهلبعلاو

 0 ا لالا حيض

 - يت هع 6 و 2 1

 فرخ غير ىذب باج دع هرب 0

 اايسدعاو طل لاك ٌضيرعلا عب درملاو

 و سو # نس

 يا 1 0 0 5 ا

 هوسس<“

 لذا قيقا ديالا ل »ع تنبت قار

 ع7 5 <

 ملاكا كلذابسشأ لاعراهنعدتا ىشر ركب ىلآ|ث ودسحىفو نع أتِخ :رق عملاق

 سو مسمبلاغتسّمالاو مهارق ىلع وسم غارفلاو ىلتلا بع دوك نازوجيو د .هقأو
 .ى 5 7 -

 كرون غلا لاك ديدحغبرف
 م6

 امل اوما #2 هردق لعرارغلا غبر

 ندكوحجسو



 تدي تم ع ا نا اوعي يروا لاا نبل نو لن وو

 1 ا كا ق 5 . : ا ار / ا و الا مي 1 ا ا ال د ير و ولا ا لل ع ين ليدل و دق و و 7
01 0 06 : 

 ل نيغلا فرح +. ءافلاو نيغلاو ءاظلاو الا لشن

ْ 

 لمع 520 ةنهملا غطي نالقلاقد تالكلا نعمت ع ال ِْ

 لضفلا نيرهاطوتأ هين دافأ فرع نعان اكادتعف را اذه. نكن ىرهزالا لاق لالكل ىلع

 2ةموم

 لا وهاناقل ادة رااز عاذا ىقيرتغل لاق نان دعوت أ لاقو ىدسعن دس نْءدَقْوهَو

 نمديعامتوغاطلا (غخض) بئاتاوهو ايس الاوت ورحل ْ

 بقوتاطمشللا ل. قو مانضألا توغاطل لدقو ٌتوغاط ل الضلا ىفسأ ارو لو ل َ

 5 صصص

 لمقن لاو أ لاق توغاطلاو تبحلاهنونمؤي ىلاعتهلوقو باكل لهأةد رمل ووةنهكلا

 ماهد ع و

 امهعأ اوعسا اذا ,مالندوهيا فرشلي تطخ نيىحانههثوغاطلاو تا :

 ىلاىأ توغاطلا ىل اوك اين نودي رات ةوقو ىلاعت هلل اتود٠ نماههوعاط أ دقف

 توغطن مهند 0 هناي ولاو ل ل1 اسال كا ناطيشلاو ناهكلا

 رك ااه ضومن ءواولاسلقنال توُعَيط ىلع ريدقتلا ىفانوُعَوَطُتر | امتاَو هديا

 ةدححالا# غاوطو ٌتءغاوط ىلع كم دقو راهوثالو 3 اشرعشو أ ههمالك ىفءاملا ىلقنم 1

 - و م و 4 4 2

 ىفنامعللا نع

 هم انيغلاوءاطلاب هناي راقلا ىماهللا ف سيذهقلا (غبرظ) (ةجلاءانتلا لسفأ)

 نوبرهل بشد تاين ٌةغالاوُمْعاتهندحاو وَيَا غاغا 1 ,( ةيعملانيغلا لصف

 نا ريا تحي نوح دارج ايلا لأ ساسنلا# ءابوعل ارضك فوعنباهللاك رعشي د ->قوأ

 ةيخاو توصل اولا نمدوكينأذوجيو رشلا ىلا نيعرتتماو سانلا نمل يعتسخ
 مهحابصو مهطغلةرثكل

- - - 
 ئه -

 غلا لانموغو َحَدَسَي تح طواذا انف عتق عَ ف 0( (عافلالسف))
 3 , "مَ 0, 16

 ىلأن دع ىلءاعد#نا ثن دخلا فو ولغو تعاس ]ءاقوحا ىع *حدش عدفلا ( غضن)

 رك خلا هيد رسما قشلاو شل عدفلاريثالا نبا لاه هعدكةمْفَضَْسآلا هسَكَصَت بهل
 هس 2 سوم ماساعا س

 غدي تارا ناكل ضال اغدَهْعدشِمعدَف هَحَدَشو فول اوبطرلا ئثشلا

25 

 ذوُولاكت وكف دولا عَ الام رولا حد ُيرحلا 2 ذلا المري دمى الكف موفقا

 ليقامو هلك هديا دي ريعان لاقفدوُعلا رقي نطل ثس نيرتسنمأ ترد ناو

 م << ساعي سو 7 موس 2

دنو هسأر عدلا يو حتت ىأسأ اشير 8 ارخثيدحىفو هلكأت الف
 ةع

206 
 ”8 سمع

 #3 غدفم قدم فيذاقمىم د ةبورلاق قدميك عاشق لجر لاقي و
 20 ضال ىس - و.

 ٍقفادكص قب رتعلا هلوق

 ىو "هل هم نيعي لصالا
 ةيعمنيغل سوماقلا حرش

 ل ع

 لدالانادك نونرهلا هلوق

 اها ىونرهل 1 يل



 ىذلاو لدالابا ذكربكي هلوق
 ها ركب ةءاهتلا ىف

 لصالاءاذك بثك نم هلوق

 ام ضالباضيأ ةيانهتلاو
 بثك رم نهدي ربدإ_علو
 ر روب رثكملا عج
 خلا ةدغرملاو ةغسغضلاو هلوت
 سمانملالعاولصالاءاذك
 ل و وأةغغضلاوا ولاة

 َر ررهأفا ده عموةقيدملا

 (غلط) 1 .نيغلا فرج « ءاطلاو داضلاو داصلا ىلدف 4*8

 م دع

 عاصل يمنا هع وصد قاخلا هذ اخاصو هسملسقاَحىأ ذيع هيك كنس

 ْق ىزملارركب ثيدح فر ابهيفْ سر ضرالا ىفءاملاعاضو تسري 3 وصي ماعطلا ىفمدالا

 ٌةغيصلاو ضير اهضعيتأ سهلا ناو ولا ةمعلمالا ىأاح 0 ايات ل ويابلا

 3 0 3 حاملا لاق كلذ نموهودحاو ل_-رلع نموت ماهسلا

 اهلقامت ةرسكلااتبلقنااملاآاواولانموهو دجاو لركن مى كلذنمةغبصماهسو
 طقرالا دمج لوقهدهاشى ربنا لاق

 هس -<و نيو نس ورع

 نيشيلاب نوم دغصو 2 نيللا دعب عنمتةنايرش
 ع

 اكن لس - 6 0 2 0

 الور ر ونعلم ردقو عير ىحونالا عت 0 خم

 خييصالا لبسك اةدىذ ١ | جالا لذة مني
 ال ا

 اذكيت مرج الا ثيدحيف ورم لاقو داو غبصالا لاق و ريثكلا ماعلا املا غَصألا
 3 ع7

 نمةب وم سمىأ ةغصماهسمذهلاقي هيفاهب كرام اهسديرب ودع فتك ن مةغيصاذكو

 اذكواذكرمالا غب لاقي واهلتقامةرسكل ءانتملةنافواولا اهلصأو داعاو لبحر لتعم

 املعىد د ىلا هت”هىأ

 0 ورعولأ لاَ :رضانلاة ضو 00 ) خغضإ) (ماادعاربعو
 هم )و بوس ) روم وي يور

 م ميبجلاع ةغينجوأ لاق ةقيدحلاوةغرماو "لد اوةغمفملاو ةدعرملاو ةغيغضلاو

 لاق و بس اوي ؤيدافتناسقإب سك الكر ع دو بصخ قاؤنكا ذ خافت

 دك

 تناك نا ناين ليش هةغيبغض م الكل ادصاصو أ كاتوتسمو رلاٌةغخضلاورعونأ

 0 يخص لاا دردلا اولا ىةردقى أرك خخ ف ددنع تفأوةرشانةشورل

 1 ان 3 2

 عب هفشم كي هينمحلا خسخسو اه. نسسالو نكح نيبأش * والا ذازوملا

 ع غرلاو ةغبغْضلاوهف اةيقرني_هلاناك/اذاءارغلا قدق ةرلانيدعلا ةغيغشلا أوهنسلا . ملمالكللا
 ل وراك“ 1 من

 لانج (غخض)
 هس تو سو

 اهاصبلا هضرا اوعلع لس 5 اهيلع كس هقدش غمطأو

 نيعلا تحءاصالا اهكح لاق

 نعانبامصأن مقل فريخأو لاق ثبللا هلمهأ ىرهزالا .( غلط )» .( "هل. هملا"اطلا لص 0
 ته



 يلا 2

5 
 1 يكل.

 د

1 

1 

9 

 و
 ب 5
07 

 م

 اي 4 2
 ب 5-0

 ني 030 اطيل

 م (عوص) ٠ نيغلافرح « داصلال صم

 مرد سجون ( غوص) لولحا ل 5
 و خو م و 2 هس. م

 هكيسىفاإلا نءةربخالا ٌةغوغصو هغيصوةغادصدغوصأ هتغصو هغامصو وص هُعوصإْى 201

 هع
 مي م ةهسص مى و نس و 8و< س م 85و

 ةدودوسو ةنونوك ءلصأ ناك اسكلا لاو لاك دود. سداسوة موعدا دوفنونبك ناكل ثمو :

 نمو ءابل اًتاوذ نم نزاكةوأعَم هبوبسسد دع كلذ لكو ةقلا بلطعاواولا تيلقفةموصودو

 ل اعاد وسو ىلع ثيدح فوزاخلا لهأ فاق وو عئاص ل جدو واولاتاوذ

 نيواولاءاقتلا اوهرك منال ءايصمهضعبلاقاأا ى ىنج نيا لاك ىلا ٌعاَوصوه عانق نب نم 3

 7 ربدقتراصفّكلذوحنواميأام؟قاولاك اك ءاننيث دع نءىلوالا اول دبأف هلامعتسا رثك اسم امئامسالا/|_

 || نيعلامهلادبافغامصلاااولافاهامقءامللو اولا اولد هىلع'املاووا اولاتقتلا املفغا اومصلا |

 هدمسسنال اك لصالا,هنمىلو ًادئازلا:لالعالا نالةدّئاَرلا ىهاجما ىلع لماد غاّوصا نمىلوالا

 نخاعيجنينبعلا تالءأدقوالاكارئانساف غايسص َتاقفاضيأ ةمناثلا نععلا تلق دتفتلقنافأ| ٠

 هنالرك سال ةيناثلا باقل رقاعمجائبلَقنادقو ةريخالا نودةدّناّرلا ىهىلوالا لعج ناي كاعج

 .شرلو ىلوالا بلق ن كلهم رّدتعبالو دعترغا ذهفاهلبقةنك اسءاملا عوقول كلذ: بوجو نع |
 تحلا هسلعلّوعملار كلا دتعم اوه در ىفافتسالا هرثك اهلادباىلارطسي هلع كانهأ]| ٠

 ب هم #7 هرم 5 ه6

 0ع :اولأف ئرقدقو ع صام غوصا اوعي ودل او ”ةغايسصلاوُأ جودات دوعا كاذلفدب ١

 # نيمصإب ع

 اصوتراعتساوهربذكلاعوُسيدالاوانامروهُوْبمالكلا عواصم 1

 و سو سمعا يبل ملا و

 تدك [ثدودم لا ىو لمعلا بح ىأةغيصلا نس ناضوت ارو زنالف

 ةيذاكلا دعاوم نوط مم منال حلا ةغاصو باش اوغانسمو هن روعا اوصلاونوغاصلا سانلا

 -ه

 هسنروهعضو ىأامالكوا رعشؤغاصلاقي بذكلاَنوُعوسي و ثيدحلا نون ”رينيذلادادأل دقو أ|| ٠

 سانا تدك ١ ألوقي حزام رعناكل اق خئاصلا عفار أن عىو ر و ءانلانوغابصلا ىوربو ١
 عه ِ 8سم و َ 9 ص

 هنوصر دو هبوريغي ىأ أ جوشو مالكلا نوبل دارأل يق دو وبلا لوضع اوشا .:

 لاجدلا رخاولاقفم-هلام لاذ توداي اموقىأرةريره ىأث يدح فوريبُغتلا غبصلا لصأو :

 8 | 0 مك

 قاله خوصاذهونولا كلا اهقلتخا ىأنوغاوصلا ور ونوغابصل اهبَذك ةيذكلاقف ,

 هبخ ا 3 وس سوه حز رن نما لاق نامسى انامنو :رصامه 200 ١ اوةدا ىلعناع وصنام الغ وسرد

 2 ا

 داصلانمغوصدوخأ اوهنولوقدلب دهو ةيلاعل الهاون زاوهو مبلسونب”ارغلا لاق رث /اىفداوةيررط

 ٌةغصَلاهَعاصو ةقلاوتالا مح ىأةغسلا |نَسح نالفو هعوسنيسلابمالكلا رثك اولاف

 جل اركشتسملادتعلا هلوق
 ىدعتلادهلعلو لصالاءاذك

 لوخملا هنكلو ركنتسملا
 ررحو كا ذوو أ هملع



 ةينثتلاب اذك ادوؤم هلوق

 ةباهنلا ىفىذااولصالا ىف

 رد صموفودا ارفالاددعشم

 هريغو ىدملا همف ىوتسي ىعم

 طضادك : حلا م غلا ]وق

 ع :داموانكلصالا

 سوماقلاىفو اضيأ هنم
 نء(و)هصناماهيفهحررشو

 خيصلاو(خيمصلا) دمع ىنأ
 دوي سبا ثرسكلاب)
 ليلحا عج ( ليلاحأىف
 سوماقلا ةرامعوزلا (هاشلا)

 ةبنعو بنعكو غ هدف
 رظتافلا دجوي سانئش
 هييصعم ءاتك روحو

 ُ (نمد] ٠ نيغلاف رج »ب داصلا لصق 22

 يأ لائم فالقتلا تاوذو عواسشلاو : ةريبكلا ةسفسلاةغلصلا (غص) اذهن

 ليسيؤناعلمل ىهو اهنانسأ تقءاهريغبغلاضو راس رعب اوداشلا َتَدَلَصو

 موك )

 لاك هول لس ج رس ذاع 1!ةعراضمداصلاو نيسلا لمالادإ هنويبس معز اا و

 لينا نمجراقلاغلااو لالا شابكلا 09 خلا شاك“ ا نرمناَو * ةنؤر

 ديزولأ قت زوفشاسنألا بيز مدقتدقو نسأل ؤلاسلا دعب س كدسعو لاق
 سس سل

 ا الت ل ف تاشلا 2 و لاك داما علاص ىعمالا ان و ةسداشلاةنسلا فلة ةاشلا

 ماعلا وسو اونو علو حاس رمل نارعالا نبا نس خوأصلا دعب س)و لا :رقيلاكاذكو

 ىهتناولكىذلا مغلاورقملا نموهلاق حراقلا او ٌعلاصلا همفمهيلعث و دحللا ىف 7 مل

 هديسنا دا ننس عطسلا (خد) نسلال اي هوتسداسلاةنسلا فكل ذوهّنس

 لو ةغمصو ةغمص هن ”دح اواهنمليسسي و درصشلا هصصمل و ؛ طمملاو معلا

 ةريثك غمصلا عاونأو انور عم سدلا ذهول اكل ملا غومصلا نمولاةةغوُمُص ىلعغمدلاوأ
 هناك ارودخ ناك اذا متملا فس ابعنبا ثددح فو معلا خمدف ىبرعلا غمصلا الاقي ىذلا امو
 2 ع و ق صو هه هوم 5 صد

 ةغمدلا ملقكنعلدال اخ ا هد -ىف و خصلاكريصمف هن كيذدد دى كاكر ردحلا صيس نيحدي برب ةخجد

 اهئال ضعي هعمذ- اا عرورثأ أداقيرلو ةرصشلا نم هلك لق اعلقاذاغ هدااو للص سالىأ

 هم 5 4 2

 5 سا
 تيوذ: 2 عد هكددىو

 بناجىقي رلا عميس دسهلا فو ناسنالا هصحسم ىذلا نيتفشلا نمي رمح مهلبقو

 - 5س

 89د سس 2

 زحارلا لاك كاوسلا لع ضح

 ٍباوبألا ىلع نيعامصلا فن 3 باَتعبءانب ناشدق
- 

 اثاكلذو باصلا تمدتساو سأرلا ىفنيقدشلا ىهتنم سرفلان هناغماصلاوناماسّصلاو لاق

 دسعوبأ مصة رت ىرهنالا ثوغلا كأن ع رياك عنب فّرم . نتن ل هرم طر

نمت 2 هل لرد نمت م دا
 : قيال خانت 

 | مفلا |000 توتا واسر طربا تازيامج ةءلا

 1 لافامص برو تقرع تح نيسشرقلا ضعب ثيدح ىفونيراوصل اًةماعل | مهيجسإ وةفشلا

 اذه 'ونيكلملاادعتمام منا نيغامصلا ١ وةظنمال اهيلع لقد و امهدز رعلط ىأ

 ةدخاولا َعمدلاو يمصلا ىعس سرائثاهعرش ل بلاح ا دج وفاهدالو دنعتيل> اذاةاشلا

2 

3 
- 

1 
3 

1 
4 
7 
7 
8 
1 

 2 ين نو مف يت وو ا ين عفو



 : نير اش

 5 تا لس ا

 500 ا ل ا ا صا ويح

 : كمان ديو
 ماا 55-702 < ل لإ | 27-0

 دكا الثا يبه“ ماأ عبس همانْعتسا ل بقدلولا ٌعِِدَصلاو غادصلا تعوذ 0 ظ

 وهىلبيق وفيعضلا قياس تال العجن م عشر ال اوفرتتجالىذلا غيدبتسملاا اده

 اكن (غمص) نيغلا فرح *« دادلا لف

 ىردملاقب الو سأرلا ىتم ةمحانا ناو رد اولاق اممهكحج فرعي امهلد_>اوالوادبأ اينالا ىف

 لد 0 ميم هالو خلا وم عاديصلاو ناوديسالا ورملاو دمح.اولل

 نآشامنولوةد ىببصل !نول رويال ةماداخلا له ناك ةداتقكرب د ل> ومب ًاةعب_بىلاالاءاغدص

 2 هسا م 89

 ليش امىأ هفعض نم "يل عد هباموهفرصاذا كلا ٠ نع غر صن ملوهّقم نععٌرعَت

 م 2 وو

 ةيورلوقهدهاشى ربنا لاق 9س ىأةخادس خاص ضيا عدصون ل "لع

 ٌعدصولاماءّدصو نيد عصيئنلا اعود مىأ د غيط لهنشا ان ااملاَدا

 ةهص !' دوس ---- 2م مم

 اعدص هغدصب د حالا نعدعدص و هغدص ماق أ ١ عدم وكلى ًأَعِدصنِم ال اولام هع بر نع

 ترانا وتيكسلا نسا لاق ةكذرو رسام ىأ مالا اذ 3 نع ْكَغَد صاملاَقبِهفْرَص

 دلما ليسو ع تيا مودي سور يدع

 ا اقوا اخى هْغدصاقمريعي تالف عسب ادرلعس .انودعيا اقص ماذاربعبلاوأ

 هروةوفارعالا نبا لاق نم غلاب با اوصلاو نيعلابهمعفف رذلا اذ_هدسع أ باص :ورو

 ةعراضمى موب ررطقاهاكح هع غل انناصخم مو هي ةدااسسأ ار ْعصْعص ((غمغص])

 ام لاقفم رعب يل بيطل | نعل كس سابعنباثي دحف و ه1 0 أورهدب رث عصْعص و

 نمو ومو

 هيهيورأ ىامُكسكاوهاف !ىرللالافوىوراذكهريثالا نبا لاق ىسأر ىف هْغصْعصافانأ

 ليقو للف كا دمدقلاو«اسلاو فاقلا مييسفلاو ءانناعمناتا بام ا

 8 ص و رص ص مص سم 5

 هغفص'ىذلا عفص فورعميل رعدبسملابو ممل غفصلا (غفص) طرازات

 كلام و كت | ]و هقدغفصا واعد

21 2 

 ْعْفَصَىأ ا خسف رلا با رامون كود 0

 خرم لا رأ تنل هيشش « غف : تاذ ذك يرتذاو

 فرحادهروصنمو لاق دقسدعتس أنس ؟يثلاَتعَق .لاقير كيرف غافسإ أر

 ورصو 07 هي
 طفنملا خفتلاو ىداولا ل فس عيرلاو ةرذل نين علو لاف ةقثوموتٍ كو رك اود بص

 2و

 لام دقت دقو علا لعصلا (غتص]) قزرلا عرشلاو

 هذو ساص9و هو هسو

 ا 101 غدصن هوةفلاسن متحف

 هس

 شحوب سول ند 0 هناك امهو رأ1 كاذالول و رعونأ هلل اق و ورع ىلا نع سوية ياوراذكه

 هدععب يذلاحلا هيغفصأف هلوق وق

 2 رمؤكأساك

 غفرلا ماطح نمري كاد

 مييععم تك ملا ىرتناو



 ث' لمسع نباريماكو سوماقلا

 هسيفعم منك لا ناك

 (عدص) نيغلافرح « ذاصلال ضم مع

 ْ 0 نسما تن يحاغبصلا نمتْشَلةقاطل نا لافو ءاغص ىف

 لس مساس

 هبمهموحل تايب ةبد ةستقنا لاق رم اكرضخ (ٌلاظلا ليامو ضسأ

 1 ىلا ةاغيصتوكت غلطت نيحا من كلذ و ماا مةقاطلا تابذب اهقا را

 | ةرقلااضيةرضنماغبصلا ارمصنولأل اكو موقءاغمصونسو سيلتا ىلإاموريخأ ها ءأنم

 وهم سد 1717 0 ه- 9

 تارقل |لكشم والا ب سانلا َتْعَت ناكل خر مح اغيضوءامن !عجضو عنصاو عسمو

 غلا (غدصإ) تتابع ىهنو ةرضملا ىلا هاهو هيرمك) هنعدللا ذرب اظيللا نر ع أف

 ىلا نات ناغدسلاليقونذالا ونيعلا نيبام وهل فو ننسلا |سكس كلا أ ارلانمردثاام

 لاق نذالا لصأ ىلا نشيعلا
 ه8 و ل هه 5 ه 95# 8 همر

 عقصو ضةنشك اه 5 ا
6-2 

 1 بو همالك ةوقاتس طال لعل فذ غدص نم غدص اتق ةنااسنمتلا سانت تانتحقدارأ

 الف عفص كاذكو 000 ورد اد زا :رعشأللا آى رو ذاق دست لات عدضلا

 ناسناجتاممنالنيعلاو نيغلا نيب عمج عقسو غدصلا ءاك عتاب رض هر مأةغلعفسأ ىردأ

 نيعلالوذ- 000 عصف ْعةصل هك رد الفغم ىو ر روقؤالحاف رخايطذا

 هيلعلدتملار لاكن >1ىعسنو مشو غادصا عج اوقاحلافو رحنماعيج اممالانغ
 دك ماوس ود وو

 رعاشلال اف ٍبرقعم عدصلاةيواعدَص

 قسم ,رضلا وغادضآلا تباش + امدح ام الغدا اهَضاع

 اواولأ ةراودلا همفو نيئرقلان 5 آنا سأرلاو يلا نيباملسوَمامهناًعدصلاديزوب لاو

 سارا ورك يام اوه هرب ”ادلا اهتونعدي نس ارلا طسوقىتللا ىدو ةئعوقملادلاو هلق

 0 وقنا ب رودس نبدحت لاك نيسل غذا اواقانعرو لاك سرا ناسا فرح نانرقلاو 695
 ءادناونيغلاوفاقلاو اا ا م ريثعلب مهل لاقي يتب

 هلام و 00

 طارمس تو اوقب اهدي نكي نادعب ةسعيارم ثلث مأ نك ةمئان [كايتالونيسسلاد فننك اذا

 ةغاكسموة بك صمو ةمغسمو تقرصو تقرسو ل شم ضولةسوةطصوةطسسو دارو

- 
 وو 3 ل هس بت سرع ري ص 5 و ص 5

9 

 هعدصب «ر تا قلسو بحصلا اوبدعسلاو كلَ مصو مكلر دج وةغدصدو

 م <

 تو م مور تلا هدا ةغدملا و اغادزم ىدتشااةدصعدم دونما ف غلبت عتاوأ وا

 5 1 د لك نغني رضيامع ندا تحت ثناق رعناةدصالاو ىازلابةغدزماؤلاقو غدضلا



 مع  (مممص)  قلافرح « داصالست

 سرفلا ةم_صانتباشا ذا ةدسعولأ لاق عبس هرفا د نملاقي ضس تارعسق هذ فرط

 1 شابان ٍبٌّذلا ضرع ىف ض ابلعسّشلاو لاق غسص أ وهفاهلك تضع ااذاف تناول ظ

 ودي ىناهلكنندلاتضيب انا نَّنلا ٌفارْط ضدنا ٌمَسكحااو لاه ٌعصأومف هفارطأوا |||

 اهرئاس وبنذلا قرط اضيبلانآشلا نماغْبسلا ومص هف ل.ل ضاسب لصتتلو لجر

 بصالا لبقو ءاغّيَصهف ةجنلاٍبّيذ قرطضببا اذا ديزوبأ ةَعْبصلا مسالاودوسأ || ٠

 ىلعأ ضب اامريطلا نم ٌعَمصألاو هت: فارطأ تضم وا هتيصان تضيباىذلا لكنا نما 2
 5 0 2 .٠ وس م< و

 يشر عيت حيال كب وأ لاك ةداتق :3 ىآثيدح ىو هبندضسااملقو هبلذ ْ' 3

 تابثلا» ءاغسصاابمهش ل قو فيغضر وبطلا نهع ولوه وغيصاالارهيشف ناوُهلاو فضا وزدلاب :

 د 1 ايبقحت سايقريغ ىلع عطر غصت :هلمهملانيعلاو ةمهتملاداضلاىىوريو ءىيسوأ] ٠
 تعب ةئلاهتلو علا أةقانلا تو يس فة ناطر عش اوبس وتلا :

 برعلا نشو ىرهزالا لاق ع فكي لوم ادقو اهدإو ٌةقانلا» تول ًااذا ىمدالا ْ

 هبصو ى5 0 هماق ص

 0 0 ل ميم و 0 انيسلا ةداسلا عدس بف تغيص لوقي نم

 0 من كج

 تعب انلا لا هأو ةسلح اهدوح أى هو انوبصاهعرضبصدقو هنول ن سدو ْ'

 د و ةغب اص هذ خسصت ءرلا ىفلبالا تب سواضي ًانيسلاب و غصت تلاطى أ نالف“ اضع

 هسعح اروع ملا اتعطق هل وق الب افص لددح

 ةدام .وثاسللا نمثامةدام 2 وم هر «و هود”
 هذهىام ملعتحاصعلا نم هوأ ءاشع ف نغبصد 0 وعلا د ءالظلا تكمن اذا * ءالبأ عج نا

 5 - و78

 تاسالا لا هكر رتاملاقيديز وأ لاقو هسسأ اريهّشوا ذا معمل بسلا ياني ىدديد
 اذك لا ثمل مهل وق ْ
 م هلا لالا هنعوهىذلا هنهمد_ثا ا هرم ىذا هكرتأ ل ىأ أنما غبصإ

 نيالا تغصوانهسوماقلا ةريسإ او يلا اهرمسي رهظاذا بم ىهف هنلات سا لاطزرالعمتةخ[ و

 ها 5 هةموو مث 7 وو 7< و هذ

 0 ةرلا ف تغيسسصو 2 اادهيفداطلاونييغص واةغضصاهنمتع 0 ىماهضعبمضْدق ىلا
 كلدك واهس اردمف ٌتعرصو

 -. هس 3# 0
 قىدلاو هازمهلا,تأآسص ةعسشضلابةهدش رنا الا اعيسو لاهو فلا تابن 00 ءاخبصلاو تيت لثمش ا

 تدصولتعملا نم سوماقلا تبنةاغيسصلا قرعزالا لاق مالا لئسُغْيشلا بار ءالا نعو لاه ةرملا اضمن -ءابطلااهأت
 ادلع[ ا ةييض

 0 ْى 0 نءاطع نعىور و ضع ًورفصأ نما ىليام لقي فلا ميار لهث يدا ىفءاجو فوزعم 1
 ا

 1 3 س وس وزوص ص 2
 ا هماعط م دقو زومهملا لمج ىف ةبحلا تدلل كد وكلانوديلحدلا لسد الوسددأ ىذا ديعسأ ءراس 0

 ا ال كلذك تناكا اذاو رضيت اهئم نس رسمشلا ىلو امو ضيببأو ارغيصا اهتملالا لياماهو 20 ليسلا 0
 ا 9 هكيق ه4 عيبص 1 ١

 ٠ يع

 هحصعم (رشاع برعلاناسل - غ1) ظ :



 لقلح .وزعهللا لاق هل وق

 لبصالا,اذك هللا ةغبسص

 هيو مول عمو المل او

 لصالاباذك لغسلانم هلوق

 هيثكر رو لعكلادلعاو

 4 8م

 (غبص) نيغلاف رح « داصلا لص 2

 ه2 0 »و نب اج 8 ةض م< 5 - 5

 0 0 رق د وا و

 ةس 5 28 مه ب6 هدل» 9

 الس 0 -وق 0 دحق و 71100 0 ابضلا

 ىئ المرا قويت دلاىفو لوم نعل بحت ىهو ضير رغةغوبصمى 0

 2 ه9 2

 سانلا بدك آث.ردحلاىفو رانلاقيوغبصارخآثيدح فو غبصلا ف بونلا سماك

 خللا لأ و ميرا فاطيما لا ةغاص وب اشل اوغامصرهن وُغاَوصِل اون نوُءامصلا

 اهب ةيذك لاق لاجدلا ير اولاقفمهلام لاف نوداعتب اموقى ارةربره ىف آثيدح ورييغتلا

 اوريخ ول دنع ىنو رع هانعملاقب كاتبع ف فوكصدقمهلوقو نوغاّوصلا ىور و نوُءاصلا

 سد

 هوب اذا بوذا ص هنمو رمَلا برعلا مالك غّبصلاو لاق هيلعت نك ا.عتريغتدقىنأ

2-- 

 | يع فوُحبسمهلوق نمذوخ اموهرل قول عة رسوم د اوسلاح لا هل ن ءّليذأو

 اسس

 9مم

 ىيعبلجرلا تْعَبص برعلا لوق نمي َةدصقال عضوم أب ”لب ءلااوراشأ ىأ كدنع ىنوةدصو

 ”رلمهملانيعلانتعمصاولاق اهريعو اةراشا,تدارأاذا 0 هلاذزلا | ىَأ اىدنو
2 

 مس ه9 2

 ىوهيبرقنام لكىثلمقو ةااودعب مشا ةغيصلاوهلص لاق ومد ددتلاٌةغيصودي زوبأهلاق

 1١ ار[ ىراستلا حس ناو كلذ موت موهوةيصهقلا نم ميس نموهقلاغبص لد تلا

 مهل *امىدوا_هجدوإ اوملادلواذا اوك :راضنلا ضع نال صليقامغا ءارغلا لاك مهلءامىف

 1 دايما عا قاف سلق .وزعهللا لاف هناا هل اري هطتا ده نول وقيفريهطتلاك

 0 اخلا ا ال ىو ميهاربا نتا ناقل ىثف سو هملع

 هّلذ اًدغص عب :و دو ميهاربا لَم علبتت ليك مهار ا لملب هل أوةىلءاهدر هنالهننا ةغيص صن وءاملا

 هللا ةغيص لاق. و كلذ هو هللا ةغيداوربدن :وهللاةغيصا ورع العف اهلرعض؟ءارغل اريغ لاهو

 || تودحشلاو فقام لا نأور د نءقك>و هنر طفو هللا نيد

 ةحبق ةغبص ةيئارصنلا و ةيدوبيلا مدل اود - 20 انعم ةغبصو ا

 فيعضا ذهو لاق كلذ منو مب امؤاشهانبأ 0 انما نسا و اهقيلخدأ

 نأاضيأغبسصلاو ل.يتكلا ضان اسال سجال اداه هللا سدا سرفلا ف عمصلاو
 م ع 5 <<

 نوكن ناوهولغسلان هفشأ اضيأ عصا او غبص ا وهو اهلك همس دان و هاكسذلا نكس



 4 (مسص) ١١ نيغلا فر « ذاصلاو ناشلالصف _

 ىلدهلا عد درزي فانمديع

 سة ه < 1 سم5 ع 5م 1-7 2

 ادق َثحلوعم بَ 3 عقم برضاه فقع ةملللا

 ى و < 1 5

 ريدا ير يل اور طملا نمار سل للا هب ىهوةلاغلا قبب ىذااُلوحْما 27

 بوم هن "اك ىرهزالال اق هتك ةرالا تنل 0 را ادلب

 يود 2م

 ةنعطلات تيوس ياك وه دو رخ 1 ا دي ا ردكلاوه دو شغل ١ و ششغتلان

 شلاق كير صتلاهعتعتلا تيذهلافو متاقناكتومتملا فو ُنعاطلااهدقر اذا

 ةيورلاف لم ةةلاوهز

 ضاووم ضو لله

 غرفالا لدم لوغ دامو كرش #2 عاطل

 دقات دخ اغا اغاثدسأ رعت (غاث) ردكم مىأ || ا فل ولع لاق

 يعدل ودام وو

 هلوقسنمو مادالا نهد اولا (عبت) (سهلاداصل لفل

 نولكحح : الالوقنءار هلالافو هند عينيك اللغو نلت ِفلاعن

 #7 م مو ع

 ىرهزالا لاك نون لا بسلا دارأ حالا لاتو تن تيزلا عملا لع تي زاءنوخ.طص»

 اهعدو نفداهف و تشناىأ نهدلاهسست هلوقولاف هلق ن هدا 2 ددقهنالنءاوقلاد دجااذدنو و
 مل هس ةورهس

 امنع :وارنهداغصاهغصي ةمقللا 0 داتا فرسلابدب قا اوك : 2

 ص

2 2 

 عابس محامو للا 3 اشاركم 36 2100
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 ال م 2 يا ل ةاشمقانلا تعَبَسلاقِيو

 رقاد ع فام ىلع نو 00 رامشالاك از ذاشمت غبصدق

 وه 27

 ا« رايصأب اهلزبي و َمَْس 3

 م ىو

 سمغلا

 هم 4 م2 وة 2

 يئايعلل 7 ةعرسكل اتاغاث الث هغيسْطإو هع.صنو هخمسصا :اهيفر ناحلأو ونوثلا ٌعسصو

 بصل او همف مهامها غيم قره 1 راصنلا تع .وىرهزالا لاك

 8و 6.

 اقيم دالوغي د زارأو ىلصالا تدمس اموال لف ل لأ نعل يقثتلا ةغّصو ايو ْعْيَص 7
- 

 7 5 و هع هدو .

 غبصلا 2 غيصيىدلا وةكردمءام ااوذر ةرو كمداصلا امسح 0 هغيضاب دوُدلا

 دشنأو عشا اوعبّشلا لثمءاملا نوكس 1

 عايدلا.هلوقدعد حاملا ىف

 *« غاضأاةنللةرسكب

5 



 طضادكه هغتثدهلوق
 هغتش سوماغلا ىفو لصالا

 عراضملاح رصف هاهغمشت

 نمءاتلاريسكي هغئشب ظيضو

 سوماقل ١ ريغبصلاهل ]وق

 ماو هريخصلا

 عشا اقع يار هلل د
 قدها مسمن بهللا دبع اوقو قالا ىف 0

 أ رت ناسْطَمابا ارش عا هَ ربل برام هيف عاق

 لاك لوح ااا اوكلذ هام أ لعتأم3 علوا مل ىلعرابتلا قل معتسافل مسدارأ

 10 ءوألاج» رةدعدي ريدنا كل ذو هتججاحءامضنق ناك و سه "هيأ تالفي الف عاسأ حز زا ربنا

 مهباوغاسأ ل بق كلذ مرك ناك او هيا قبال ذانّمالندحاو قفار

 5 ه س

 زلم هد

 دج اونطي فاودلو يذلا هعاوسأو + ,رث | ىلع تدأو ىلاهتخأ اهتعوسو هعوسوامسهس داومو

 هسعمدواذااماويإ أ جرا غو ًاوةغاد_.فداصلاو هاوس نطل مسن ودم « سدأ هان

 » هو ةهمس 87

 م * بكراف تئشاذا بوث يد -قو ءاونا ساب 1 شم اع وس ضرالاهتغاسدقو

 0 | (غس) الخ دمتد>واماهيفلخداىأائاسمّتد_توام ضَرالا ف

 هردق ىلع ناك اذا

 كلاهما انانتر رش واتسب شيكىشلا مش 53 (ةهلازل لصف
 وع و م وه 7 8 موس

 لقنيو 0 اثمللا عوررش علا ويصلا عدلا عرلاو عرمتلا (غش)

 ش دشنأو غب ريشلاوُعنرمَشلا هلاقي وريغصلا عدفضلا

 هس هت ووماع تاما صرع

 تعال ار طان | ارطنكسم 23 ةرحاط ٌقوف رع خم ربرمشلا ىرت

 وو <, 25 7 ش

 نام ءريغسلا عقلة (عرن) بونشو بوش معانلا نسغللل /اهد

 توا

 ةْغستْعشلاو هجرخأو لَ ىلا ْعّسْعَسو ب مشلا فدي رصتلاٌةْغعَعتلا 1 (

 اليست معنا اذا وراق 00 هلا قماجللا كبرت

 ظ . قذهلاربكو لاك ايدأت
 0 توم وىة< همّ 37

 مهلا راو داشإ ه# هلادقذس دق سعود

 كوة نطلا فنانا ع عع 0 1 ةراولاكرا ون قرات اوزنمىرهزالا لاق

 لاك نطل تي نت فشلا 1 و 1نانأ وهىدق يدهشغملاو م ون وعطملا 2

مالا كوز داون جاو عزل لجرلا عروس
 1 ٍِ 1111011 تنرشمأو هس الءوخا هكوتيو

 00 ل لالا ورطومامهدح لاغ متى نمنيلجر تعمءارغغلا لاق داو امس سل هرثأ
 | 9م ع ه م 0 هد

 |! ْ ا ىهوهغوسموخ ا وهلاق ا واولابهغسسمو ةعوسوه لس ضفملا لاعو ةؤاتهانعم

وس هلاقي وىرهوللا دإو أمس مم ن نكي ملاذا هءوس
 ّ هد_عيداو ىذللاذ- هخسو أذ ه
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 ما (غوس) ٠ نيغاافرح « نيلالصف

 ىجنادشنأ (غقم ) مدقتاكصرالا قيلاخإلا هارال ردوا

 3 ه7 و هو 2

 متم طوست ا( 0 عدصن مؤ ةفلاسن متع

 سام 9 5 7 هو

 الولاذهنمٌسحوتلا ىلعلديامهنمىأردقو سن 'وءاورعو أ لافوو رع نع ءسويهاوراذك

 نم ىحامامأ أو[ اهتم ع عااس ئه واول أستر لاا( محل رأل لاذ

 اسك لس معو ريعالداصلابى هلاك ىمصالا نأ ١ ىلعةير 0 ىهل مقود ودع ناضل ا ىلعن غلاص م هلوق

 م ه0

 ىف سيدسلا َفلَخ اا لا تلقا ذات نرتب تقلق

 ٌْ فالآلا اونا اوةسداسلا ةنسلا ف كاذوءاهري_غى ال عاملا

 مع 55 [ملعةنسلو و درقمل ادإو نالامنانسا ىصق أ امهمال ف اهالا تادف لولا لزج ْ

 : 7 - و ضد يع اصلا

 لبحتتس والا اودازامللا نيكس اسوة سلا غشت عال 3 0

 زرح + زك 2 اا هى ء 2

 5 :رقبلادإو نال ىرهودا لوقد:عىرب نبا لاق علاسمسيدس+ عابر يم عنج دوا

 عذخاوةنسلوالعمتلانالع ولع ةنسلو ًادياوصلاف عذج معست مل ةئنسلوأ

 ثنو كيفةنسيوال يتلا جيتا رقيفرعوألا ةدقو ماا اوهغلاسلا نوكمف ةئاغل

 ةسوع< 7و

 0 ايل قاف سارعوا ما طاذاوبنا تفاوت

 سو مددشق_ م

 هى انتم غلا ًاعتامانذاحصمتيأ ار يبا رعالا نبا "ناكر اولا هاك هياوغلابة رجلا ديد

 همدمس 9

 و - هو ةءوو

 0 الو مي ءأ
 8ديسو < ه م مه«

 ارشقلا لاو رجأ هىهقلَسو الان ملا متلو ردح ادنلشتلا

 اس 2# اع عار ساق ع ماقد

 و م تا رحو همع طاهغيس
 “- 1 هع 7<د ء

 6 نيعلاونيغلاب علسأو غاسأ صرب الإ لاقي و

 ) 0 لامتو ني-عنعنم براشلا قرطَتخت مسقلاا ماج ناغماّسلاوعا 1

 امو قلخلا ىف نا ثلا غاس 06 وج 0 ليوطلا ملاك ةريسخأ ؟نيسغلا غلمسلا

 4 وس سمس هي اسضو

 هعوش ةعاسو دوه هعاس ًاوىاحلا فلن 7 اوس ماعطل ا عاس وقالها ىف دملهس ااوسو

 ساق 8 هس م 2

 هعوسو لي دارا الا !لاق اما و اغيسسواغوسهغيسب و

 8س وس 2 ه2 هَ رس ع ص 4 5 :. 8

 د دوحالا و ىدسعتمب ال 0 هع دوس ل تاع 6 تاصاخلا 2 رثللبقو انك ناصأْ ام

 و وو م

 اميدتش داك ال اودع 5 ىلاعت لا و ىناعت 2 وىاهمأ ئىَأ مع 0 لاس لاس

 ترمكلا لوقهنمو صقل ٌعاوس#ىلا لاقي نيت ام اك غاوتلاو

 و 0 ا 5

 غوسي سس عوسأ ماعطو بدع خوسأو عئاس بارم هو ةصخي ترج ًاءاونس تاكو *
 سلا ىح

 مس

 قاذك امهورأ م هلوق 69|

 اةهةيئثتلا اريمدل لصالا ئ

 قصة دام قأ- سامذو

 بأن ند عمصة دام ىف قدبف قوس 2و

 تك دارن الاءنيعل أ

 اذك اهنمن تهلوق (؟)
 سومأقلا حرشو لدالاب

 هملاريشد أك اهتسمتول_ءلو

 تاوذىف غو _سلاو هلوق

 هنهعي رمصتلا أيس خلا
 تغلصو هلوقب غل دةدامىف

 تعتغلسو ةرقيلاوةاشلا

 ههدعم مرتك | مانسأ

 اذكار جأ ىنهغلس وهلوق

 سوماقا|ةرامعو لدالاب

 دكر غل سلا نيو غلسأ م كو

 2 ىلا غلسالاو م جن الوزعط»

 ررحو ل هأَتفةر جل اد.دّسلاو

 ع

 لصالابا ذك عما هلوق
 ها ابناجسوماقلا ةرامعو |

 سامعكوش غلمسل | هل وق

 حراشوركحزرفعح و

 سوماقلا



 ( غسغس) نيغلا فرح »* نيسلا لصق 017
 1 جوز ور و رووا طووول ورا ووو و دو

 وو يت بو نيو 58-9

 نتالا -عافنال هسغوب سر وفولغبس سم ىعنقمماونأ لاق دبوىلعةدانزلا ذملاو بسس ىلع

 لضافلْضَقلا ىذا لوقتكن 5 مكلماأا لا يلطذز اذاق غياسوهفامات ءاحاذا

 5: هو 1 نيمو مو 1 000

 ريل اهدلوَتَةلأ خيم ىو ةاغيبستهقانلا تعيس ,و ل ,ولاضفة[ضفزككتا :ىدال لود وةدو

 فو هرعت سدي أو دن اهردنا لاق عاب تمم ءائلذناكاذ و سادت و هنقلأ !لقو مات

 هسمأهيتمروىذلاُخّبسملاو ةقانلا فيل_هملما اوما عمجفف خييطفا اعلا تجار

 | 1 ىلا ةقانا تسوس ذهل عار نعحورلا هيف ام اي

 هج سو ع7

 الا 11 الا تآيبسورعوبأ اهلك ل ماوملان مكلدكو هتضه> اريولا اهتطدىف اهذلر لمت

 اد اولاٌةط رايكم 0 ءالاننا (غم) ايدل نشر

 تمّدقت دقو نيءلاعورسلا ىهشيللا لاقو اهلوصأ,بنعلا نمَق ولما لك نال سو

 ىف هنعدتلا ىضررعثيدخ فو لوب” برقبلبقو لوم ىداو هنا لقماشلا نم عضوم غرسو

 هك ع 67
 عقودق ةبولا أربح سانلا همقل غرس ناك اذا ىتح ماشلا ىلا رخ المن نوعاطلا ثيدح

 ةرمشعث الث ىلع ىهلقوماشلا قي رسط نملوبكىداو ةيرقاهستوءارلا نوكسي ىهماشلا

 5 هلو هاهم 95 هدس يي < هس

 قنددلا عسغس 2 ماعلا روما ةد عضو موش لقو هةيسكن دملا, نم "ود س

 ْ همفكم ن ؛نكدلا هلع ع عض 2و9 ودهاو رنهدارمسأ ار خسعس ءوورعبت تدك إس ا 8 2 110 هيس 1

 97 وجو - 0

 لاك ضرالا فلاغيال دارأ 3 ممسغستلا قناع منأ #2 ثللادشت ويرش هرضعو

 مودم تدعو

 ا وزو لاتنام ردادنس ىطسولا نيغلا نماولدبأ مهناالا تانمغش الممتع هلصأو

 فعءاضملا نمدببشأْام عج فلوقلا كلذكو امي_سفرحلا ىفنال فورارأ اهنودنيسلا

 2 هس2 5 2 2 . م اسؤو أ ب سو هد 9<

 وم ارى هغسغسافان ام | ِر ءرحلا ببطقق سا.عْن ا ثد د >قو عكو ثعدع :و قلعل لهم

 صرع 2 د صوص مع 2 م نب س9

 داصلا,تيكحدقو امهمددعس وأ ةفييشسس ما اعطلا م عسغسسو *ىيسوداصلابىو ربو, هبورأ ىأ

 ىوربو نوسلاو نهدلاءاهار ىأن غل اونيسلاباهعَسعس مدبر م "يداوم د>ىو
5-8 

 يي هس بود 2 2 رول دوم

 هعضوم نمهكر ح او ع ا سرد م راملا وتلا غش سونيشلاب

 5 ست صو ىع 2 ا م

 خسغستو 00 و ترن 5 هيمن 0 يراسع سود عش ”ًاامودت 11 لكم

 ةءورلاف لدى, ضرالا ف
 ه2 .ق<5

 غسشفسنلا قناع نب منا #2 غسألا كادننموحرَءلا

 2و هك 55ذو

 #* خضملا معو ىبقراف ضرالا ىف 2#



 «1ب (غيسسل ٠ نيغلا فرخ « نيلالصق
 د 3 1 0 1

 لاق لد :وطةغل بولد وةبعسى أ شدعلا نم هغبس ىأ
1 2 

20 0 01 

 هغلاو بيلقلا اجر ل كف « هغباسمادانوأ 86د

 لاق 1ك

 ا

 رطقلا باس ىدنلا حاضت لهأ د اّذلا ضرع ىلكسلا داوايرلا ليس 3

 غوبس نماموهظعى أني آلا غباسوب هب تءاج نا عالما ثيدح و فاوكأ أيا بنذو ا

 0 اويل 9
 عيش لج ركسسول عا

 ىلا علاوي

 8 سأ وق

 ىدسالا رد دانا بقر مدار مرا كا عوأ شالا ارم 3

 00 نمجحاض ضب اضأ #* امن اك نانبلا ىَتتةغباسو ١

 00 -ء 979 ةصس

 رضخلالاوو غياساهاة ضي لاق ىعمحكالا لاق رووا عزت بن واهس تاكا

 اضأ ارقشملا كلذ لاقي و هةدعل + رلا اهب قيةضسبلا لقدر ضاهر ساهي

 م 892 27

 ةغيشلا كرش وو ًةلاثد |[

 هؤمالوس و هر وم أم و 3057 1١

 لملم , 0-5 #4 0 دربك انما ىئغي ةغيستو و

 و هم 7 سرع ص 0 /ساع
 نمئن هيلا ةطمبلا غشت حت نإ هنوف ف عشت ةيرم الجرس نَا دحفو |

> 

 تش دد--فو عرذلا بنحو ةبقرارةسلاهعمارت ادةؤولا ويدل عورل نلح

 5 ل رصاص دس دي

 عول دل سو هيلعهقا لص ينل 3 فايشَنة عبس دَوَزْنمْكَ درزن ا |هنعهّللا ىطرةذيبع

-21 2 
 2 33 2 م ُ هم و م

 ىلص بنلا عرد مسا ناك دخلا هدو لوعشلاغوب لان 00 اهل ىو ليحأ :

 يأدققالا قوتي شتا عرش -قو اهتعسواهماهتاغ وسلا اذإو هيلعدللا

 هدضوناد دل ؛وطع ٌعِيامٌزفيا مةيلعاوحسوومبلا اتحمل ل

 3 ج7 دى سوم ى

 ىلع ديزام د 5 0 ٍاقلومهياكر غو عه شلأةسفياسةقاوٌنمكلا

 هلوقنم نان* دمانوبخ

 20 ني عل ص

 نافس بامر راَقطْن 20 أع :راىليلخات

 ه8 صح

 قرفلاو اغياس عجب كاهن مهوق ننعم ناب ميناس اوقف
 - 1 وص 7 . > مو ير - هن ءو

 ةدارز وهو ليدملا نمتاكرجت تم لقأوهو ملثم فحازيام ىلع ديز غسل نأ لب ماو غسان ا

 ْ هالوإو عباتوتسبلا الواو تعوق ملال صو امسية |

 حرش ىذلا اهق وذ رد وق

 نيءارباهفز فر سوماقلا

 هتغمست تااسو ساسالا قو

 فرفرى هو هةغاس ىلع

 هعوتمهمدك ها ةضلا



 5 سر 9 هَ

 ينارعالا بان ع رضاصعلا هس (غن) مسعأ لاو مدقلا ضعبلةغل ىهو هع

 1 َتَعَعَشَ اذاىلحز نعل 1 اهو لم هتممناثمللاركا ةدالات ل هن كادتغ .و ف خارامأ دره زالا

 نموةسهتم :رغ ني علا تقع سنا ذا 0> 9 وهدي بع ترا وئره زألا لاه ق افلا غل للا لصالاءاذك غلذتلاو هلوق

 ءهانلاول دارو اورو رطل نعْغاز (غدذ فدد_ةؤ ةنعملا نيغلاّتعْلرتلاك ققشتلاو أ اةشنالاهلعلو
 هموم دك

 < ىدو.ع له < هس و

 هناظع ل نم عورأ لصؤقاعو 5 ؟انعاورسفأو فاح

 : ىاتعْرأتنألوقتو انافورغويوطْنما ف ىرجام لكى عازلا يو اطظعلل كاب لا لعح

0 ْ 

 ميلا( غيذإ)ان ةورهب تءرواعاوز رو ةغوازم هتعوازو ةغازاهغيزاانأ أو قطا ىفىرجام لك

 5و مس 2 دع 9هو

 موقو لامة غازووقنمعئاذوهوةغازا أ هنو ةعوزوا واني واخير عع

 ىدسهلان ءانل. راع رىلاعت هلوقو نوغت از ىأ ئثلان ا

 تيدشفر ةغاواولاو ايو غي لابس نوكيا اند ل لاني لق عال قوانّلشُ الودصقا او

 00ج قودنم لاا عيري قيرطلا نع غاز لاقي اعلا ن عدول الى ألله ءاعدلا

 تردحو ّقيللا نعل دعو روج ىأغ يأن اءرمأنمآسشُت + 77 ن إى اد أ تعدل ىظرركب فأ

 نعهغازأ او قولا د_:ءناسالا ٌضرعَناك اهناكمن 2 ءّتلامىأ راصاالاَت ْعاْرْذاوَذْناع

 ل ا ا

 0 تدك وتتان وكلام از ىهفاعو 0 هلامأق أقر /طلا

3 3 3 
 هيوهضعل صخو لباسعلا دارو ٌلكىأ ارصبلا غازو مهمولق هللا غاز اوُعازا!:ىلاعتهتنا لاك

 ا 1 ل ع 0
 نالف مطل مولوقلثموهولاف هغيرت قا ادااغس راند سوي زلعسوا نانسالا فلياقلا

 5 مان سا

 .قوبّرعمم أى رعاىرذأ داو ىرهزالا لاكن اغيزلا هعجورب "اللا اذه غارلاو امتهان الف نم
 غ9

 ع ] 1 قس 2 مم قف حل

 3 2 د زب لمماغا زتةأر 1ع رو ريغد نأد رغلا نم عونوه لاق غازلا فصخردلا مكسللاثيدح

 3 ١ 5 اه راس نب + كم 5 انقسم 8سم 2

 ىارعالا نبا نعش زك تسلتو ت>ربتو تاو زئاذا اتيت
 3 وو و 5و7 عد

 ٍ د زا غم 5 واف 0 : 0 السن : كري 16 ىلع مم ردا ل وأ مم 0 لالا م 4 امم نسسلا اضق
3 

 | و 7 هلو هس - ه<

 _- و

 : يرسم 0 دا دوج

 1 0 سد عمو 51 7-1 1
 ميشا هعسو راهعا اهلل 1 ةمعالا هيلع هللا غبسأو ةغباسةمعلوهداقتاو هيفذدغل املا ةوضولا



 0 ”(غعل) نيغلافرح « ئازلاو ءارلالصف

 35 1 5 0 1 9 8 سس

 3 ىبمااكب عمم هبا دءهّللا ىذر رعد ى>قوهملطنىأ 3 با بارقلا اعد 1

 أ ىلع شب تالف ل اقيو هنممديرأو هيلع يدا ىأ ماعطلا ىلع هير ىلا تاقف همة لأن

 لي دنلطأى ىمدرشاريعب غب رأ تجرخ سيق ثيدحهنمو مهبلطيو فدو اريك احأ نعو

 مهضعن عوار ف ًاموقلا ٌعوارتو <فوأ مش رخآلا قخوارينالةو باعتلاًكغورمسو قيرط |

 5 هس
 ىلا نال :غارو ليف هرضيوأ هراسي هملا َعارو باعت ن معو راوهو نلعتلا ْعاَور اواَضدب | : 1

 ل م م مح

 مهيلع غار ةىلاعت لاق نيدملجاج هلأ ىلا عارف ىلاعت هلوق<_:مو  ارسءيلا لامىأ انالف 0
 :عح -رمانعموله أ ىلا 3 ءارف هلوقفف * اغلا لا بقل يقوم اهنتسلا ففارحن اكلذٌلكَيلاناررم 0 ْ

 لاكو هعوج راف نو كن هنأألاعا ردق ع جر ىلا اوتو بل تمعافخلا لا قرلدأ حلا 1 1

 لعام م مهل ايل عقيلاعو رمهملع لّيعا هنأ ىأانههَعَر 5 رلا تاكو مهيلع لام لعل رق هلوقيلا

 لدةيقيرطىأة لدا غاورنمةغئاردلا ٌتأَدعف فنحالا ثيدح فوُلئامعنادوب رم
 موقلا غو ر رو لبقأ م قاما يرض مهيلع غار ةىلاعتهلوةهنمولاق مالا قير طا نءليعد

 هلصأو 0 ا اور رونالفإ هع رهذهلاقب :ونوعر 2 1 نرتعا 7 دو

 هسيفاهسع مسدلا فسمع خورو 5 ارملاو اهلبقةرسكلل واول تراصٌمغاود ا

 م ه9 8 يس9لةمصس ه 5 تمد و 3 يع 0

 ىأ ةمعل 1و ريلقالاو عش دقاق ةداوطرع همداخ فداك اذا ثددحلا قو اهلورك

 سو ند هدو له ه5 عه 3

 امسدهاوراذاةلمغسو رهو تاعطن الع وَرلاَع ماعطلار مسد نم مد ةفلعطلا 4

 طيضاذك غرو خور هلوق م مرا خان رلارم قكَدمْلا بارتلا لمقوبا 1 رلا (غيد) عرش بارتلا ف كيادلا عوَررو
 59 وو وياي 0 هم ىلا هعمسما لس اى

 سوماقةلا قولو*-فملل هنتاواررعفهيةبورل بارثلاو 2
 ءاندلا»بتعرع ةبادلا عورت عقد مهياهيماوح وت د اما ”غابرنم ترا أتاو

 هباوصهحراشل اف لعافلل و و 8 :
 .٠ هعدقم هش 2 ا رابغلا اوهو غامرلا ن . هاما هى بع «باودلاهمفٌعرم .ىذلا عضوملا بسحأ اوىرهزالا لاق 5

 اهدتيقلو 0 لفل ىأمح اهل جرلا غوْغْر ناس كلا (غغن) ( كارا لسسفا

 هتمو هنم رو هيفزه لحرب عز وال أوه عيمصأ ىردالودىرعزالا لاق محأافىأ عرعر

 همفعو وش لاا نأ ةعرعولاوهنمر ردسي ىذلانىأ #* غزل اتسأ ىاىلع #* ةيورلوق
 و 0 د هموم 5 س5 أ و 5 9 +5

 عرشلاوهنم عرعر رو قولاو هقلا هع او هبستنو بست دولا علا كربلا

 ىك ها
 همك لاق.و ع عز ل ماللاوفلالانافر عم ىرب نبأ ه هزكذو ءاشلا عضوملخ 22و نم

 ( رشاع برعلاناسل - : ) ٠



  (عود)  نيغلافرخ ٠ ءارلالسف م

 تو براشلا سقونانماودا دال 5 ةرطفلا ن و ميلا لج تابع

 ةرملاٌلح رااَعْفَر رت أر ءالاقواهحرفلوحامة أر ًارلان نم ا لممث نما رافظالامي ا وط طبالا

 نال عراقيا منسف نيد فاذا أرلا )جرا عقر ]ضيم وراخالا يذق نيدعقاذا

 مم -_ م ©

 رءاشلال اه رن رلاوربعب !ليثدنعهياجر فلفهيىرين أى شخاذاريءبلا قوف

 ناكملا اضأ خفرلاو ىداولا لذ أو .ااا زج تعزو 3 2 37

 | و ليم نالنا بالا ةريثكلا ٌضرالا مهلا مالا دابا ملا

 ديسك ص

 نعةبحانلاعقرلاوةلوهسل ونيل :ةرلا لص امهضعب لاك نير اعطو غفر بارثو رم

 بدؤد ى لآل وقو شفدخحالا

 اهرب“ شلك ارتلا د غار * اهماعطاريثك تناك ذب ل ا

5 9 

 0 لا نمو دوق نمر وهاب كرعالا نب هتماعبو كلذ عسمجحر سعب

 يدولافعخ نوم مالأعراو براميل ”قتل عاوهموق طوف س دلو 0

 هاو ىدال اة نحو لاف م خفر د- _>اولا انو مهلا انوار

 ةع سلاو ٌبصللاو شيلا ةعسةيغافرلاو ةغافرلاوعقرلاوعافراهعجبو لله سلا ضرالا عذرلاو لصالاناذك ةعسلاو هلوق
 : ل ا صاع اع 1 ءءء 7 | 1 5 2 ١

 ١ ل عقم حاف د مشلأ. هدم عفر بط مساو بصح عقر وعنا ارو خفرأ شدعو م نعل هعس م لفل لعد

 37 مالا هنلات اجد #2 دشنأو ةمناتلثم شعلان 0 ل ورع

 همس و

 00 دوور تاعلا لا رع بسجل علا هابل اهيا

 صمس هم 97 رو مد 9-9

 دالا كادناك هديب هكلداغمردغمريئشلا غمر (غس) عضوم عقلة غفار عحبؤفاورل

 امى ئاذك الروتاري (+) عضوم عمرو عامر هوجو طيب دك كا تابوو 7

 افكار هد مارا هصياخت ؟وهبيلعر رباع ديك ناك اذاامالف غوار تالفوداعو ارم هيلا سوماقلا حرش فو لصالا
 وارو وههعاراو 0 1 غامرىف ةغاباكك غامر

 رم نبأ 1 ورا كور وتللا فر عن 0 ا ل اهرك ذىتلا ىأ بارسغك

 2 0 00 و 59 3 0 قو 3 وَ 2 ِ أ هر
 بلط عع غانراو غار او متفلابغاو رلاهزءمس.الاو ثنؤمللالا عور لقت الو عبضلا مساراعخو نامرت ترفاو ا موخ

 000 و ولا لاو 1 ار ا ا هعمعم هأ ررجودزربلو
 ىويلطا ىاع كتغارا فوغير لاقي ريا رتاداموديصلا تغر ا لوةةدارأو

 ثيللادشن و هريديو هملطي ىأهصيلي واذكواذكغي رنالفو بيذهتلا مكتيلط

 و و
 لاستآلاونيعلا نيبدلجو 3 هب زاورلاسن عت ريد

 ةوقدنمو غير اناو رم ىلع فريدي نالفو بلذتام أ حب ئامَكلْوَح موحيلجرلللوقتو

1 

207 



 (فر)  ديغلافرح ٠ ءارالسف من
 همس "55ه مقدم تب

 رضح درولا اذ عفرةءرعر #23 رده تايسارل هان

 ةم2م7 4 01

 لزغ عرغر او معاني عة غضرلاىربنبا ةغيغرلوُةغعسلاوهفاةيقرنيعلا ناك اذاءار لا ْ

200 00 0 

 ةئاعلا يناج ىلاعأا فنتك اامامهو نطانن هنيذخقتلا لوصأ غف رلاو غذرلا (غفد) مريد مل

 نطانن نم غْمرلالبقو نيطنالا لوصأاضيأ ًاامهو نظملا ىلع اونيدخفلا نطاوتىلاعأ قلم دنع ْض

 رعاشلا لام غافر وار عيرأ عبباوةمرألا دنع

 ةاعق ل ده م 00-7 9 1

 ثكرلا» ابضغغانرألا تيد #2 باتا عربا

 وه تت حج

 ةقرخلا نبذ فقل ةقيقلاءاسنلا نساخف راو وناغفرلاةحر ةةغقرةقانو عر ةعساوُ ايران ؛

 اهطقفل : نداهادحاو الني اونيديلا لوصأ فارما كار ءالا نبا لاهو عاتلاةيغصل لا ْ

 عض وءانعألا كاسر ءاهرعؤابلا واو وتدل لرسم اللا ٠ نمنياغلا غافرالاو ع

 رق 1 ا ولاح لااهلا لصيالقت سا او جلا خوفا ةر.علاوحسولا هسيف

 ةنكملاو طال سوا هينفع عضوملا عر لو راو الا نيل ولا لسقو
 كناكهننا لوس را ليقف الص رهو اة قلص زوم هقا لص ىلا ناشيرتل افا

 نهر غافر خلا عمب ىمصالا لاق مو هرغاظنييكدحأ خور مهواال فيكو اف تعود

 نيبامثي دلل اذهىفءانعمود بعوب الاف سانلاو لبالافكلذن وكيد 41 نما وان الا |

 تدحْودَعَذ ناخذ لا قئلااذاز ءثيدحكل ياهو 000 نيش هد الأ

 فيولا قاتلت ءاقتلادعبالا اذه نوكيالوأر اول رلا نم كلذ قتلا اذا ديرب 1
 ىو ةدءوم

 نب قسسقهس .مباصأب هو يفد بن عضوا كذال مهدحأ نا لوالا ثيدحلا

 اني داص 5

 ّح وانهع رادار اعلوطت تاه 5 "لرتورافظالا ل 0 اذه ضركد  ااو ةهلغالاو رفظلا

 يراك ؟تقافر دوك م مرافألا 506 المكن ىنعملاو كدحسأ غر مسوو لاقت اكرقظلا

 ةارملاو لحرلان منير ءلانوكيال ث ديل اري ه:ىف هلوقو تاق معاشر ولا نماهفام ٍ

 تااغلادا رأهنكلو نانا هلا قتليالو ناغفرلا قتلي نا نكعدق هنال رظن هيف نوتات ءامتتلادعبالا

 100 7 اذك ةزسلا نم لل ا ةونيذذغلا الص تاغ رلاولعأهقاو ةلاطاءذ- هم

 5 5 5 ل ع 5-2
 ندهرسشعث دلا ىف هلو نيطدالا نيسغفرلا ءازنذلا لعج ونطبالا ىأنيقذ رلا

 0 و5

 ف طم غر_غرملاو هلوق

 طيضلااذملصالا

 ط_ضاذك ةقيعملا هلوق
 سوماَعلا ىف ودو لصالاب

 هديراش شمام و طمضالب

 نارهظي ةقمعملا هلوقدصتام
 ناملا فسم :1|ةدايز نم ملا

 ةقم_طكا ةقعلا قدح .و

 نم العش ىلع'املاديدشتب

 هاف قيعذاسلااقوقوع

 !ىةامهنفءانلا دشن ىآقيضا

 نع لجرللقي وعت ةقيض
 هتك هأ ”تةامدتل
 ىىيبعع م

 اهدّاوزلا غافرالاو هلوق ؟

 حامعلا فاكمضلا او متفلا خف ر

 ىععقسوماقلاوهباهنلاو
 سوناقلا فاك اضيأمسولا [

 هسفلاكأم ىلا تقتل الو
 هييعم و رتك

 قى أن عدو سغوشو طنالا فولو ه.لع هللا لصى ألا ثيدل- ىفوهو نيغذرلا فور افطألا



 .(ختي) نينا فرع « هارالمف رثمخلا ؟
 ةسسوو هل

 جدت عصرا
 وهون ادلك نموه كاذكر لج رلاودملا نهف.ظولا لصومو رفاملانيبىذلاٌقِدَتْسملا جترلا

 اجتلالاكر بع ورم ع لئماضبأ أكيرصتلابغسرلا

 يس هع 2 تمدح 12م 18

 بيو وسلا عياتتسم 27 امشوكل |[ 0 سر

 دي لجعل قوام يقام سارا اين هدب شد ربع سرور عباد

 ع

 أوهلبقو مدقلاوقاسلا اوفكلاودءاسلا نيبام موه لق ونبمدقلاو نيقاسلا

 سيف د ثيل غار هراتي دعا خس و يملا ِفَتءيناةعنهفاديدشااٌمشرعبلا

 اذخنأاذاعارصلا فنيعيرّصلاهَسا مم عاسرلاورب بلا ماوق ف اتينا عجرابع اذاعي

 دولا ع يلع عر لا ودقملاء- لع عسواذا هلايع ىعذالف عدرا ح ْز رو نب !امهعاسرأ

 باصأو ريثك عسر ماعطو عساو عسر و دع حسو ىأش يلا فعلت 0 ارب
 .2 ا

 نيا نع حسن كلذكو ماجر دلارا عجب عئرامبل عب أ عسر ام ضر
 5 ىس 72

 ىرث اذا عسر رطماباصأ ىلارعالا نبا لا خس تا 0 حس ترلق ةوىلارعالا

 نا لاق ةفورعم غسرلا يف ةغل عملا 00 ( هيغاسرأ ىلا هنعرذاحلا د علت تح ّصرالا

 عيترتدكرادمدا اديدشتبادلا خر فدشي لبح عاصرلاوٌغاسترلاونيسلابغسرااوهت 5 |

 كلل باعة علا 0 نعي ) ةقاعلا ع غاداَصلا» رووهو شما ف ثاعينالا ن مريعيلا

 رجالات
 ب 9 و 9و و عد هع 0

 ه2 5و ا خر - 2057 هرهءآ مه

 02 1 #2 وققددق رعدح وفرك

 | قيقدتملع رع رطا لدرجا رلالثمّْيالا نم "الة ياموهود ا ا 9

 كاف سو آه دشنأو خطين نيلّةغغرلا ىلارعالا نبا ءاسفنلا دخن ماعظوه لبق ةركان ا

 ْ ا ارا رابع عسر نك -ةاهمعط مذ ىأةعقولا نع ةغرضرلاب كي ىمصالا

 أ ارارم موي لكفهاملا ىلعد دن أ ىهلسقو هدرلا ل ثموهو تءاشتم موب لكل بقو موب لكءاملا

 أ ءاملا ىلع اهّددراذا لاك ليالادر در ىف ىبمدالا ىسعلاباموي 1 اور اع دالاوغلن و

 ليالا عب تءائاتك» ملاين ىارعالا نبا لاقو 5 ةغرغ ءرلا كلذفارا م مويلا ىف

 شيعلا عار ةغرغ + راوءافحأا هأ عرعر رو فاك م سيلا قس هية سي نأودةغرغ ءرلاو

 ثكولا نب ريشا ىربنبادشنأو



 للا د يل

4 

 , تور

 اتيض طا ل ل نس ولا ل يي اا

 تا و ا - حلو لدا

 من4000 (خلر)  نيفلاكرح « ءارازتن

 هنناداق سرها ب رش نه ث يدا ىو لاب ةغدر هللا هققوهيف سيلا هبانمؤماغقن م ةدطَع

 2 ٌغيد راو تر لئماهسلا تعد و غدر د اشم طم ثم دملاىف .مدلابشلاةغدر نم

 ةْغدَرلا لبق ةوغدارلا ع +لاوةوق لا ىلإ نشل نيران ودل ضو لام غدرملاو. فصتقا)

 ةيدلل اعد رمل ىارعالا ناققر رلا ىلادّضعلا طسو نم ضهانلا روم ىلا ةمللاونعلا

 رعب رابع وع نو طل كدت و رددلا نجا وفتكحلا: مليا اوني ىتلا
 5 0 ةةه<ِ -_

 ةدحاولاردصلا مل -ىلءقو 5 ةرتلا ىلا قنعلا نيبام ىه هغدا سه ىلع ىدب تتويسوسسا ل

 موثحلاب ارالاكأم 5 ؟ارتيمصنلا نأ كلذو هتك عورف ىلعو نطبق عدا عدل تناك 1

 غد دا سون كلو دا سا ذات الاقي ولا متت مالق تع ك

 دش بيذهتلا ىف ةْغدلا موك غل اواهوثوءاسملاوداملا دلي اسملا فل. .اقلا كاملا غرر

 مونفلاف هي 1 هرعم نب نجسرلا دبع بناقل لولا قيقرلا نيل فاعلا ةغذرلا نم

 وع 5 رز -5

 نطلا عراة رخو ورع علا ذهانعتم لاقت تعج امأ لقت وبلا يأ بلخأم ةعج

 اننطخ حالا ثنا قأو ةسغز رمى ف :ءاىسلا تع زاوزلحولاو ءامل اوه ل كوة ءوطرلاو 1ْ

 راطمألاغ عز ”ق نابل قاتم دح فو مدقتدقو لادلاء ناشد ؛دحلاىورو غرر ذووبف :

 3 را ليقو ضرالا ليان الل راوءامسلا تّعّرَرَأ اواييقمطتر أ عزاراوُعراواسغ ْ

 الجر حدمبيذهتلا فو وجر طلاق سيرو غلابو اهب اذا ٌضرالارطملا ْ
 9 -ٍ_ٍ و هو - دس سد سا مور

 لولب هوخولا ىوتزت ةيمأ 1 55 ةيرعلا مث ىندالا ىلع نو

 ص

 و 2 32
 لسمو عزم اهنمرءاذن 3-0 ةركربغ امص ىصقألا ىلعّتنأ و 1

 و 2 0 ا -ٍ و 6 :

 وهو ليف رسب هيك شلال نمباعبسلا قوتابصلاكءادعبلل تئالوقي ||
 ا 1 .٠ 07 م. - .ب 20-001 5 9 _ . ْ

 اهنملاف 00 ا بءاذتاوززف عانوا

00006 

 هفعضتسا ازاسمنا بفم ًوامئاذراهف خررأو بيعي هخطل لجرلا حر رأو ل صاهتمو غز رم ٍ

 ةن ور لاق هناغوهرقتحاو َ
 هر و هس ه6 ص س7 2 و 82و مروره

 . عقلا شكله برا 5 غزرملا فكلذلاى طعأ تك 5 غدصي ملهنستن امل اذ

 اردمدحا لاو لذلاى طغعأ تك هيأ م ا ةلذلا ىلع اوىئرهولاهدرو أ حرلااذهو ْ

 ه5

 فير انو ل رلا (غس) ف رلا نيطلا وغلب ىأاوغَر 3 ىتخموقلا | ش

 . يحبنا لعشر لاعرذصلا اج نيو لشسأ ىف مولد باعوا لطبق ةغدرم

 ا



 لصالاءاذك“ ءادضءلابدل |وق

 شوماقلاح رش هؤإمو

 ههسمهبتك هرطتاو
 اذك للا اذ_هانعنمةلوق

 ةباهنلا ف ىذلاو لصالاب
 0 هناربغ غاد :رلاهذهانّتعتم

 ىلا هيف ثيدملا بسني

 هسفصم تك" دادش

 سوماقلا فلايخنةغدرهلوق

 هك ل رحب ولابخلاةغدر ذو

 هيي
 هيي و رتاج وجت ادع

 7:معدرإ) - تقلا ترج 2 هازلالشن ذم

 مس سير ا ساس سرس 7 ينو

 ع انتيقلدقل تحرص * مايس ايذ نم اهنماعت

 * اهخاوا ملت ارداز اذهر #

 نحو ىربنا ةملقنملا فشل الث تراصفٌليا اذاٌعّلدأ ىعسيرك ذلا ىرهزالا لاق

 ده يوم

 داو وهدلج رمش اذا لمحلا نملجلا ارهطظعّلديواهدل برش قناة بطرلا تقلد

 ٠ بل عبرا هس ليقوم روهلا“ دج أير ذخ (غس) (ةلموملاءارا ل سف

 ْ ايلول عبرا رعالا اسيا هوى : لك نمريسثكلا ُعَبرآلاو غرك ققدملا

 نيعلا 26 ديب عولأ ءاورا ذكك تقوالب تدر وت اشك ءاملا ىلعرلب الاانا

 و 0 ذا و 0 هد

 المهمهلب اتكرر لاقي متغير دقو خص ىهذاهعيرأ اهمملوةتو مدقت دقو ةلمهملا

 لب جب مرصع 87

 ٍ . 22 8 كلل ههنعمتاىذز رعتن دح ىواغمالمهسيذهتلاىفو

 ْ طاع زانق نستقاندارأ تماشتقو َىَأددَر ءاملا ىلع لب الا لاسرا ١ غارزالا يمسح

 هسفاوماكأ | انامعتلاقيوقلا عي معان غفار غبارسدعو اتنمتو ام مادي أت صحأ

 1 داسف ىلع ماق أ ىأٌسبْسَع ةر مكيواق فر دقذاطيلانا ثيل هلو: ددعسو الاقو

 ] ” ميلا 4 خبار ا 5 ضاع ميقيىذل با لاو لاك هعمماقملاهل عسا

 ظ ريتك لاق وز نود فحاوماوبلا نب
 8 مومو جد مو صاوةعم مو

 هنآ قالا عفرياربغدماهم 5 غبار نع مَتزواج دقو لوقأ

 و 2 17

 000 ا 1 رس خبار دشيدخلا فو

 هع هس 2 ه ,7

 راو عاب ني الخ كلسأو 5 م ارب نايا دبس عصأو

 : لول اونيطلا وداملا ءاهلاّْغْدر لاية راو لا (خس) غلا فاعلا (غد)

 غادرلافعقولجرل ساو لو غدر اكمو عدو غادر عسهباو عاكس عع جفا ريدشلاريثكلا

 غار مو |١ غادر اذه انعتملاف در ىفةعجللا نعفاختهنا سون ءداَدُش ثددحىفو ةْعدرلا ىفوأ

 عدو 5 0 مولا الد ىازلاوىو ريو نطل هلا ةسعمبا نع

 لادنونكسي اشراوقنعب ءاملاةغدر عطية لان ىذتاصاولاك ةاناعملا نمل ةمقومْعد

 ترضحو لاعاد فنتك اذا ثيدحلا فو اهريغفامنوذكسرالو اهدوهذهىف ةغدرلا

 ءاجلابحتا غدر هللا هسسنح هيف سلام نمؤم ىف لاق نمْس» دحلاقو ءاعا ومو ةالتضلا

 نبناح ث يد ىفوريثكلا لولاو نطلاوه لبقورانلا لهأ اضع نت تيدحلاقاعرسنت

 ب ئ

 هيطغ
5-5 



 معلا 0“ و

 لطابلا ىلع ويمايف دل ليلا قوفنمدذخأو بَ اسمعو زطابلا ١

 ىلإ نعال نيا نع ٌتلك ص رالا تف هدو هب أو هو لبق ليقو ملا دعب هلأ هماعط لحج .رلا

 نآالا مهم درسفل و ةلوز ولا ةاشلا فضرلا ةئفطم ىنءي فضلا ةئفطع مهم دىلايعبلا كحو 1

 ص لاك ىامعلل !ىرأو ه١ امس نبأ لاق ةرجلاديدشلا لجرلاٌغ ردا (غم») موي ْ

 0 سايل هانم علا ) غند ) ىبولطا اهيفّل_ثِضايبلاديدشىأ عمد ْ

 لات ( غد ُلاْدَرَلالاقَُسلا مهو لعافري_بكتو هاف ااعج .:ل- نالردانة قلو موق ا 3

 7 ةغودف موقلاو شرا مهمتاذاوك دو موقلاغادلو فالكل! نويلس تعمم رفلا نبا :

 قجحى 1 ودوةغود ا

 ادد واناو كذآ لسبرو هاتفشتقسةانكءل لَ (غلذإ) .(ةهلالاذلالسفإ) |

 ور 1 أبئلذأوعاذأر داللاقيو

رت ٠ لالالا دا لسن
 قيفلا ف

 ئ

 --_ هَ 90 ناو“

 ع د

 مدأو ولذا و راغصلاٌناهْدد بهدف هعمل ره :زالا لاق لطب اوعلخ وود وأخر ىأ غمد

 هوم رع ع ق3 < سلع و

 هم سمع

0006 

 ومو

 د ص دك

 9 مج 9

 3 ديعسسول أ لاقو درك اةغودانن اص 1هرغلافو مهاذ ومعاذ ةكودر ضرمل نم

 وة

 نورك يس و

 ةقانلا فلان .دل عطنا ريشكن .اك برعلا نملحرلاق ونيةغشلا ظءلغبيذهتلا فو ة ةششلا

 لد 1 اطلا تشلدمار ءالارداون ىفو ةد كلا[ ل دورس

 ةيليخالا ىللوع م ىدعملا ةغبانلا لاق فلا يتذالاوعلذالاو فَلا

 الشد س11: خذ ىلع 8 ىليق أ ولاج راعي دعمت

 وا ناكو بتم كاب تين مدا شالا لاب .ونم ىجلذالا ليقو :رب نبا لاق
 00 مو و25226 سمس < معءد5 سوو مس #222

 ىربنيادبشت ًاوءادم ىجلذ ارك ذو ىدمأ غادي هلاهلذو :غلذالاودو تيلقنااذااغلدْاديعَص

 27 و 7 جام ل نس لا ل

 ك]بملا ىصق أت رحدق تحرص 3 لِ ت| : ىاداراهحدق
 مس

 مورس بوب سأل ةءممص ميم هوة ساو ماعو

 كيني رتاذاءاهسادن 0-0 ٌكِيِدع هراظك أ امرا نع 3 نمكمدئئانل نفسك او

1 - 

 هى سد 8 مو. مو

 | غلذم اضيأ لاقي ورشقالا آلا علال ايزولا لاذ ىربنبالاه اضب خادم هليلاقي واق آ
 قرانا ريثك لافو ظ

 دا د يا ويس يل
 هد مدع و م 1

 احئازداصلاك ادرع لمسح »* امياردب نول ميفرأ)
 باع يح عام 00

 اهنا به ءادوسلا ىأرابل 5 انبات ينشب ادامه

 ىف طيضاذك غيمدااهلوق
 طيلعك سوماقلا فولدالا

 هظضاذكههح راشلاوو

 ناسللا نعلقو ىلناعاصلا

 مسيمعم همك انهام

 اذك ملا ماعطلا تعاد هلوق
 حراشهعبتو انهل_صالاب

 نيعلاب علد ل عش سوماقلا

 بفغل ةدامىو هلمسهملا

 نيغبهتغلذو ماعطلا تغاد

 حراشه عمت وام _يفديكم

 ررحورظناف لانه سوماقلا

 هعييصم هأ



 هليقرللا" لءهلوق

 غزتلاةادعلا لد واق ارذحاو
 سوماّتأ !حرش هأ

 <00 و 3 18 رخرأ ش 0 ل م يا 6 5 75 00 3 و
 0 نةطاذا ملكي هْعَّدْعَد لاقد و عدعدمهسنوأ همس>قرومغملا لاق وك ردلا هريغو عضبلا

 ك5 مم ند و نم هس يّ

 غفدلا 0غ ىح ىف نعطب الكأ 03 عت تلا تلف لع 3 ةبورلاف هملع

 ا 53

 مالا داو وقدم باتا عار« عار او نيود ىزامر كلا لاك مقاوم

 انه ىربنبادشنأو 0 وهاس تابنلا باك فرح اذ هوامارث رم“ ةواذاولا عضوم

 0 عشنا ماشن هريس كلذ 5 رعاشلا لوقا اطعم ىعا دوس ذشنأو امر 1 ارعش

 ١ ةةمقرلا ةدلخلا لو ةماهلا غامدلامأو ع عمو هذ دأعمملاو س راش عام 1 (غخد)

 ماك »هم 2

 ١ عقلباو ٌعيمدو عوم د موهفاغمو هميم غامالا ن ءةروقاصل نك غمذلاوهلع ةاوكسملا

 م5 هَ 5 51 دود َض « 9 ى

 هنليع د 0 ىلعثيدح ىفو ديز كأن ع مدةوسأن نم غبمدة ره كاذكو جمد

 عر 2 © امص يس صمد و مذ هدو م

 1 تغلب ى 0 < ”اغةمددغمد و هغامدباص |هعمد وه غامد حيرت 0 ع دم و بمد لج ِ_ٍ 6 ىدع

 أ |0000 عياد مالا هلع لست يد حقو فماذا اهمس ءاوغامَدلاٌةشلا

 تقى لاعمال حاصنلا رك دس دح ىو هلتقف هغامد باصأ اذا غمد هغمدلا ةياهكلهم

 اهلوأ ةردعاخشلاو [: د11 ا ىتحغلمالا مشت :كاماطغلاو مةسغمادلاو غامدلا ىلا

 ةعئاهلا ع ةمصشوملام قاحمتلام جالت 11م ماذلا ثةعضابلا م مص را ىهود ةرشاقلا

 0 امعمد و ةيمادلا هب ,تلءيمنيعب ةعماذلا دس عودا ارو ةغمادلا عّدمالا م ع يلملم م

 ةسغمادلاو هّعمد د ناطدسشلا ناك درعلا نمل ”تاطيشلا غو فاسدا ادغمد

 مهضعب لاك وٌةيشاغلا لحرلاةرخ 1 ةوذ تا !ةديدسلا لا : ىومصالا لح راس ابدت ةديدح

 ةمرلاوذ لاف 0-0 ص

 1 2-20 3 هدو هو

 اهلاوزنى رت 0 35 ىلتلتماودلاو انقوانحبر

 تشخنذ تناك عر وةغماداهلحا واهقوف نمءانحالا سو رقاح ىلع باول لمنال

 وص و 22 5-5 3 0 3 و

 1 ١ 0 ةأرملاتغمددقو فورذخاهدحاو فيراذكلا اا ”ًاةقلابر 0

 انامل 05 0

 3 نزاع ت ترو وللا قرط وذ تّضرعديدحنمتناك ذا هئمأ لا ىرهزالا لاف ا

 أ

 297ه ع مو 0

 ١ ا اراك لا اره الئل ضراوملا سر ىلعتشت فيراذدناو

 2ع 9و 5 ةوس8 ع

 ْ تاس ن ند ند حرفخت ةيلص ب رطةماطتج او ةعاووسب فاراو هيدلح اوهمغمداو

 أه 52 دورس ذ 0 و وع 2ع

 قدا غمدباك غمدؤوف وف نم دخالاو رهقلاو تضصتما هب لعاذاف تكرنا اهدسفتف للا بل

 > نسبا



 5 (محد) ١ نيغلافرع ه لادلاوءاثلالصُم
 ةسو

 ور نييرلق
 هو 8 ةنص | ع

 مجمل اورد صغعى صعو

 مو

 غُيرِبلا باس انينافأدعت دع

 موه 2ع

 هغاثردس ًارْغلَتو ا ولا غل و ىلار ءال !نبا نعي ه رضاصعلاان هلت ) بت

 ةزيسلا ع كى ار ا اًداثيدشا فو 0 ار هل

 تتدحتوو حتي ى حس ءابلائشلاءبطرلاةىشلا كب ضوه ل_هقو حدا
 موو ه5 0

 #* 2 طوب زم ميتا عقفلاك #* ةدورلافو تا .ةةردصلا,ىوهيوها ذافانؤرلا

 نم غلتملا ل دقو خدشناف "رلذلان 0 00 معمل اوددحأ و ىعمد تاو عتاد

 هصو ءىر#س

 اغيلثتتغاتفراملا ترث 0 د للا نممطق سارا باص ىذلا برا ورا ا

 و سءّص ذو 30 ١

 هغشيه غم ةصاخ بطرلا قرسكلا ملا 069 لا ىو ةقرعملا ةبطرلاة غلثملاو
 م و 0 5

 م)مءس وو 2 هما 0

 ُ لاق هايل مالا ا هسغلت لَم ميدشافما صال ا

 تدو الساق 7” هدد مع 8

 قولو ءانخارمسأر عمو اطلت ا ضاسبلاوداوسلا عمو ع ع طمشلا بش حالثأ #* أ

 2 ص

 مهو هم --ِ 2 م درود 3 -ز م

 ما هةندلبو 08 دشن أ واهس ىأباضملا ىف هن .كطغمو رثك ًافدسم هغم»

 دوص يس س3 4 و مو حج

 رعاشل الاف هغيص عش اغع هغمد نوثلا ظ

 هم 89 20 نع م مم عل م #7 نسمع

 0 ا 31 د4١ 000

 ماقد 5 ع

 ثددحىفو ما رزقا عري

 سل وص انكم

 نالامامه افقودل هب اذكرا ذكر عوألانباةمرصو ملا ثداح هب دس نار قسم :

 ٌقاسكلا تعمسءار هاا لاك ءالغأ لش اد ع 0 ةوذ باطلا رمعلاناك هم دملاناف دو رعم

 ْن ونام |تعسىدلاولافع اهلابل ما ةغع

 5 هد وووص ردعوعم ©

 اد ىلايحللا نعرتسكلا هغيديو هغيديو هغيدي دلخا ع 3 2( (ةلمهلالادلالسغإ)ل

 لود

 ا هاد 5 ةغابدا هن كروتخلمالا تالا ١

 هس رو < 98  صءدوص و ني

 ياغي ادا ةئيئاوة- م خاب ضو اولا ٍ

 0 ود 23 و ير

 قل ظنخلا (غنغ) عيدا فلللا تعدل وقت ةدحاولا5 ءرملا علا, هعيش عمم سلا

 ( ريثاع برعلاناسل - ؟4)

 حراشةرامعاوغلش اذاهلوق

 ةسيضموتكملا| وغلشي مهمآ

 لصالاباذك ةقّرعملا هلوق

 ىاكهردصإلا حالن أدل |وق

 سس :وماقلا حرش

 يمل سابا نعد
 لوقىلعادهاشدروأ ها

 اغشتهسأ ار عع :و سوماقلا

 لوشي بساوه دو «فةاع

 كلذكو ىأنامف فنصملا

 لمأتف ءانملاب ضلال 1
 : ىىصعم هأ

 اذك لاند حنا هلوق
 انه ةياهتلاو لصالاب
 فو مرص ف ةباهنلاةرامعو

 ناهتصوفناكرعث د دح

 نباةمرصىديفوت فو

 ملا
 ةعلللا انيك ةمرصلا
 لبق و لخفلا نم فضلا

 ناك لام و ل الأ. نم

 الهو تحاقا ىشر

 ها لاملاا ذهل .ساهلسس

 هميم تكد هعورح



 اذك لا تاعيرت لعتو هلوف

 ها ةباورلارظناولصالاب
 ىيعم

 ف حاراعشلاوفوق (؟)
 ةداع هحرشعم سوماقلا
 لاقيءا ارفلا لاق( وز 2 وف

 عفرلاب (عاالر اال ١

 كن رقالكأ) لاق مث

 ركصانه كيلا

 مهدعل هد ١ وأو ىلاءاصلا

 ىرشنلا هعمشو لثعملا

 كدصتال ى هانعملاقو.

 لاق هوس غابتنيسع
 نمد ةوخامهنالاق و

 نمل 0 ::الىآمدلا

 نحاصورك ذ و كدذوتف

 مهملا فتلقغسب قئاسللأ

 نالف ىلعن الف غابأ لاعب

 هيلع غابت امن الفو ياذا
 غادالو عركهنالاشو

 رعيفعم هك هأ

 سوماقلا قف غن ع هلوق

 نغلاث انو ءاتلارمسك

 هتكمقدقاذكوهحراشلاك
 ىينعخ

 غد ةدامهاؤملا لمهأ(؟)
 غدفةدامف هن رابع :و انه

 هغدت وهسارعدقلاهب و

 قوه خدشوهضرادا

 عنك هسأ ارعدت سوماقلا

 هتك ها غدشاو ةدرس

 ريعصم

 خراشداز رثودالو هلوق

 هلال ضعي وذ سوماقلا
 دا: ثعللا هلاك هلئانسأال
 هومعمدتك
 ل

 (غخت) 1 نيغلا فرح < .ءاثلاو ءاثلاو ءابلال صف ٠م 2

 ظ تلم دشن اهلوقو ةتعاودلك هدسح ىفدخأ
 5- هرم 02 فس 7-2010 مس ةسارس

 1 ا ع * اهدوثأ ىوهلا تاغ ماعنو

 ىغمىفنوك نأ اروح و لوعفملا لاس 71 قه رينا لتس وو هرمسشتل

 لعفلاىدع و ىلءف دف لصشمو مظعلك ىلعئمران اذ_هىلعردقتلان وكمفرات' وجاه
 نس نس ]ا ص -

 بديل دموي أ نبل نعبواقم# اكهرهقوهسءلغمدلا هب هنو فرحا فد_-دعب

 كيبصتق أ ع ا ماع كنار(« )كايعللا ن + ءهمطل و همط مود حو

 1 ايماني 1

 سما اذه نموه بلع وم هلا اذه. نم تارعالا ضع حو هل-:ةيفده ب حاصر مدأاُ جادين 1

 5 لم سد 7 مم ه2

 جوت لاك هلمقمف مدلا مداسحاب 5 مسي الةماسخابم كملع ثددِس ذاقو دس الانعمهماع

 7 2 _ه_-أ ليس يس

 عوبتو عس "ىلإ -عالانءالافو نبل وءابلا تصف يدب يلا مول_صال.ةو

 رم 0

 : عتاد ثيدح ا فو 1 محم اذا نارتلاوهو* اعوملان هيز_صاوءاملاوواولاب

 ه هوو

 دقفاعرشاربغصالوام امك نوكبال امداخ غدار عناشدد- -فو ميدهلف مدلا كدحاب

 لع هقاومدلا عسمت
 و ىو سو هس 9 و

 ا ةغتغتلا (ختإل تشب سلو قيقر باح مطل غستلا (خن) فارسا

 هدفت نام / اذا 42ش للا اذهل تعمم لاقي توصأ | ضعي ةياكح نوكنو ىلكلا توصل كب اك

 2 دع © دع

 1 غتغتديزو أ لاق تاسطلاءانخلإ ةكفتلاز عت دقوناسللا لعن ةمشوتلا و دوص نعم اضعف

 اننا فيصعت ىلا توصةناكح هنا ةغتغتلا فثسللا لوق ىرهزالا لاك ءانخأ اذان حدا :

 تودةباكح غن خو همالك مه لقهتان ست طق سو كلا نه َ تول صطلات يسب 5 هسوو . 5 ه

 توصنودب رب ع دسممل اوةنوبرخلات وصل ق اطقاط تعمسلوق وقت :ءارفلا لاك نك_عذلا

 اوعتواو كدضلاناوعنأ دقو كدضلاب اوك ذا «ةدقاوابقأو غتختاولبقاانب ؟لاوو لمذلا

 ْ غَتو نم سواق مهنأ اكوهللادغأت وكل غان (غ3)

 ا ماعم غرشلاكولدلا ف ءاملاّبسمعَلا ( غرت ١) (6) (ةقلثلاءانلالسف)
 نوعي نوداكب الممال سعال و هد.سنالاق ءافلا نملد.ءاثلا نابوة عب ىحو

 خخ ( غرتو خرفاهذ او قارعلا نيباماهعورُمو ولدلا غو رثو هر د غال 09 ليلا

 ةعتْتلاو رثؤِيالو ه- ةب ربل سي ىذلاعدفتماو رهتيو اك ينال ةىبصلا ضدنا

 مدمس و 5 اكقاص ني

 اذيدشا,ارطضا ب 0 وعاش ّك رح ماكتتاذا ىذلا عما هلماطثال ىذا مالكلا



 8 (غسا) :نيغلا فرح ٠ » ةلالبع

 همبدمحو سود قدديو كك 4 عاكسذ وع هوه

 ظ ىلعاعجب مث حريمى اج رب رحأو غلب ىأ غلي ب طخ لبق هناك هيف لصالاو رب رمال نما لا ىهاوُلا ا 0

 ىنالذ ملا ودمعت ةود قمل نبل «القعلا زنجيات ةذ دش بول نأباناذباةمالسلا ا 0

 ىأ اذكخبتو هبفز طقالو ىرهزالا د از شعلان ديب ملبلاو هيفرصتم اذا ىرشأ 6

 معزول اق اضيأ هلم-هملانيعلا فترك ذدقو رهظباملو ًارهظ+ أر ؤنشا عليو هب وتك ١

 لاه فصصتدنا ها ليقف سيشل عيالك لاقل دلا دل ىلارعالا نا نأ نوب رصيلا

 بتك !ىذاا لاقفاذهزضاحانأو بلعُت سابعلا ىلأ ًاقعاموبٌئرقو كوصلاركب وبأ لاق غاب 2
 ةهض# ه6

 ريسةغلبتلاو امانة يسر اغلا ىهو هَ دا لعأ غرف عراكألا "غلاب اوةهممن:غلالاق نإ

 ةغنحو ا ءاكح رتولا تدي لامرأو أ را حث الئ رولا فرط ىهتنا ثيح ةمسلا ىلع حر ا

 ةماعناركأا* ءانوملا (غ) هههفتقرد _صع سبلة يسلاو يا || لعح ٍ

 ةمرلا ىذا ىربئبادشن ويدل 31 ىلا ةوخرلا/لا ىشلءقو 1

 2 م و 0 -0- 28 -

 رثع: ملماب درتاملع نست ران وفقءاعوباجب محلا
 - عل

 رخال لال مرَناُْك نعي

 همام ري هع مو هد

 نامدَقلا هئاغوب ادع 5 ترفعتامعدر أالول كلرمعل

 ميطسث و دح فو سم ماذاهتثد نمريطي ى مدلانارثلا اوهلقو اولا اهلا بالا ءاغوملا لسقو

 دس 5 صرع ةمصس م هر 5

 لاقديلتو عمجت ىأهنمن 0 نمدلاومعانلا بارتلا وبلا #3 نمدلاءاعو حب رلا فهل" 2# 8

 ىرخالا ةءاورلا هلدهشتو لاق ٠ نمدلاءاعوف عب رلا قلت بوملقملا نمد“ اك ظفللا اذهوريثالانءا

 ءاغونو ء ءاجوتو حابس ى ماعا هني دملا ضرآىفثد دل اهنمو «*« نمدلاع م رلادعلت ىو

 عومسو كاذنم وهوة عقلا فاوجأ فنوكيو ىذلا عوملا دم مسشاطو سطات يايا

 فبارعألا شلل ويلتقفةيساس مدل غو ١ لقوا جن لق ريحها ظ

 ظ (يدز قاد ل زتوس  نكو راسم .!ءمَسملا اذه نمو هملع عَومللا اذه نم

 ْ غل دين تبا ورك نبا ىف هرج هطتنيحكلذر باه مهلا هب

 ىدح نملة ةنرشلاط بغل همست دظملا 4 عتب تالا

 ما تح هم

 ءاراح فريك ددراذا لا عيضملا ..سفتد أملا برعلا ضع:لاقو هرهشد

 مدلاهءخومتكلذكو هلوق

 :هلمهمء ا لصالا ىفاذك
 رظطناو ةههمنيغدإ علو

 0 ميه دلك ررحو ||

 قت. و وه

 ىلا رقاومشلا# قورعلا فره ىتح مدل دقو ُعسباو مدا هج وبيكلذكو اذك ةضوادلا خ9

 اذاءادلا خيتكد بو لك نم سنتلارسسفو غستانىأ لا نسلو /لءاف# و و رابارعالا نبا



 ولا 1 د زرك عر خيو ين لل ع الا 006 ة 7 11 7” 7
 7 هب

 نلف سألا ش نيغلاف رح ب ءابلالصو 0ع

 . || تدعو لاك ةغللا دج مست ىفاشلاو ىرهنالا لاه هنع ع رلا نعكمملادبعنعىرهزالا
7 00 0 710 
 ألا ةيراج لئاكلافواو لاف لصان ة.كو قشاعة أ سها مهاوقاذكهو عغلابذب راج نولوقي برعل !ءاصعف

 حابصملاىفأطخ نكي وق || هلوةهنمو هيلعّتْفَراشاذا كلذ كو هلا ٌتْذصو اولي ناكملا تءكِيو لصالا هنال طخ نكي ملةغلا
 ع 5 0 5 50 5206 2و 71 29 1- ا ى ص هم 2غ : 1 5 5 .ً

 لإ نانعهسف 1 فال حاز ىجلا لا يفطر ىأ نكح أ شن اذافىلاعت دم تامرو
 052127 ةيراحلمةفى1فوصوملا

 لاف لصالا هناللاق غلاف
 ةغلاةيراكلاو ةيبطوقلا نبأ

 ١ فولي دقودج ألو ُسواضن ا هنعاهرع كارد ناحرصشل |نماهرعغو هللا تلبو ةفينح

 د وم

 عليو غلاب محأو هم غلانهئانا ىلاعت رو اابىأ فلاب هثبهقلا يمة لاقي امد

 1 00 0 هيديرا ني ا 20

 ءايقشألا هب قس عاب هلل صحو نيدوسالانمها دهف ءىيينعم

 1 اهم واهلي الاعلاف كلذ لكب صدق 0 يد رولا لا وشال عب شعر

 ” كارم ريغلال اون بزعلاو عاسالو هب عمست ىأار كنما أ تعساذاكلذواغدال

 ْ || الت داموا دكا نوع فالي وعى اوانيالو عمل ىلع نوقتي ةرامعه.:قانمهلوق

 10 - ومهانعمبلعت لاق ةغلاانيلعناعأ م 8 مادامت ةوقولم عاب تفاوع 3 اوقاف ها هتقاج عمسوماقلا
2 

 تدهجوإعالو لصالاب
 هموم همنك تغلي قداطيل

 ةغلامملا اوُددُكَو قمىًةغلا نعل قواهتف اعىلا توتنا دق ىأ ة سه لاق واهب فثثام كلانفلحدقادنأ

 0 00 ا

 2و وضصا ضص و هَ

 يبل ا ةضايبل | 0 اواقانتوا وقرا املا ان او ع يا

 1 دو رك د -

 | اس مس الكل نسح غلب :رؤلبد يل ل جدولا جرا نم 0

 اغلي اراصىأةغالب داتا د
 تايطيولاك تاعالبلاو دف عل ا«لوقو

 ظ ٠

 : غلي ىذلان غابلاو عاركن عمال اضيأْن ةليلاو ويس لثمو قاريسلان : ءةغالا 1 ندلبلاو

 اهفيفظومالل وسبا سك وة شروع مدح شعب ان

 سد 2 صر - همه

 ريمالت لاف ةش *داعنا ثردحلا ىفو ةيهادلان يخل لاوماذو هع ىسقتسااذا فار ءالا نبا ن ع

 ممم © 2اص# >> ت 0 ما

 انثدهجدقيرللا نأ هانعمنيغلبل اسك ,دق لحج موي ت دخا نيح مالسا اهللعلعْنيشؤلا

 9 مرس

 9 جبمصص

 لاقو علب لك انمَتانعٌلبوهومالا خف عماههضونابلارمسكب ىو م لك انه تغلبو

 نم ادعو َنيدوطألاو حلا انمَترقلمهلوقل ثمان نَا ان تلد قاهلوق ىفدسعوأ

 هت صدا دع عع ص سس طم دون ا سم سم مو سب ل اس سس يسم
 ىهاودلا

 ءامل !ثيلثت نيسدزبلا هلوق

 سوماقلا فاك



50007 

 8م (غب) نيغلا فرح ه* ءابلا لصف

 لاو لا كساب *« لا بلال امبرا زعاشلالاق

 لادهلا قر هيلعواط ذآ لاا غيت

 كدا دمموأ ل وزي الا نالءاملار صقل لاقعلاب عزتي هنا عب كف اشر برشأ

 00 03 2 هلل مور 5 و 2 هدو وسما <<

 همفاع فكر ضعي ضمرعاذ #3 هيداعت اخرسغي تييصق

 مو
 و

 30 ا ل ل ءامةسعلو ب د دبهمْلا ردعح- ل | الة .دملاةعْيضةغْسَلاومدراوهيفاع ١

 لمتلا ع عير رسل ان سلا وهاب 0 اوما ريزغ ل ختلا ةريثك نيعىهو مل-سو هلع هللا
 وووو و هت هموم 6

 نالوا عبو 318 0( خيم الا فاد 3 ةبوراىربنيادشناو

 ىلسلا تاسآلا نب سيق أل وقواغش تهمل واغلب اوهدقلب 0
 وعوض

 هع 0

 ' ىامسأَتْحب أد ةفالهم 5 يللا ل .ةلدصقت لو بلاك

 تلسو نالت عا عاب وخفايا لضرإ يلا عاَبَو تمعتأو همفّتمعنادق ىأكلذن موهامتا

58 ١ 

 ىلا لصوو هيما نام غالبلا نحس ىلا اءالب وَوفانل تزن ام لعحاو ءانقسةسالا ثيدس حقو . 1

 زيبارلا لوقمنموةيافكلا عالبلاو ملاوي 31

 غادلاةدعملارك ايو غالبا 0
 صم مو

 اغاليالا ليزتلا ىفو غالبألا غالتلاو ةلاسرلا تدلي بانك ى أ عليوة وغالب اذهىف هللوقتو ؛ 1

 كلذكو ل ع دم اا 0

 دارأ ل .قواح 2 ءأم 8 ىورات رندا نات تسيتسر تبلل

 ةةوةن- 7ةومصوع

 امهدحاناهجو ضباب غالبلا نمتياورلاتناكت اودح او عموم + ١

 وذ يمر اوعاي ني دلا ىاعالسلا ىوذ نمرع . الا هجولاو نخ لاو نآرقلا نم غلب ام غالسلا نا ١

 ءاراورهلالاةذرسكت ا اعأ اوءاطعهت.طع أل او: قمة اردضملا ماقمرم.الا ماقأفخلبتلا
 را لولا ورمالا فدا اذ اائالب 0 ا غيط بلاك 3 3 نك م ل او 6 29 و م 6 3

 هسو ا

 سانلل خالي كلذ 0 م دقو قنا مجيزتو انعم "سفنو أ ةسعاجب

 00 - 0 مصاقق ع 00

 00 هر ريف ديزيلهسرف نانعي مديدماذا سرافلا علب هن ض» :اتلاودتسل هانلزب آىاهباوردنسلو

 ىصلا غلب ,سيذهتلا يراها تاب تاخكو ف.اكتلاو هيلع باكا تقو لبن اكلت مالغلا

 ىوراذكشءاهريسخ يكتب را الا ناك قيفاظتا لاو ناغلانامهواكردأ اذا برام او : : :

 لصالابا ذك انع تءةرهلوق
 لاهانملع ومالا فىذلاو

 بانعلا ىف اذكو «يحراش

 قمابنلافىذلاودو تاق
 اهشماوبو غلب ةدامو مف :رةدام

 اذا لئاشلا ىنعن الفذ عفر
 وه غل بلف هلوقومريخ عاذأ

 قو لدال !ىفةيتضأ اءايلاب

 هتك هباسمنلا نم غلب ةدام

 يعم



 لصالاباذكملاهلّدعو هلوق

 لصالا شماهبسجرب هلوق
 زبه

 ظ د 1 ا 7 0 8
 سس للا هه

 ع و د 1 هوى - 0000

 هل ا غارب د عمرو عن زرب باش 0 ر ىشد-ءال هلوق

 ه غرربلا بابشلاداعيم تايه »اكل :ًاونانشلا طاش غرربل اوهغزربلا ب ايَشلا نينافأدعب 001

2< 

 2 0 م 9 و ع

 اد .اجياحزلا لاو تفرش تعلطوأ عولطاب.مادباعو ربو نت لمنلا كتر (غذ 9

 7 ا 2 ميجاحرملو و اهئابرم .ةلاعارا نيو 00
 هع و2 2 56 4

ستاكلا كنؤشاذ ا ادلارع لم اا يلا د 5
 أ لاقي ومشي ه

 د أع راع رتاما فام النو نيشاب ربو ةمزايوةزاب نسل
0 

 فو ًطرشىأراطسسلاو مجاحلا عب ورمل ال ماو ودع دقو َُ رشا ُعيِرْيَتلا وعملا و

 !حامز طلا لوقهندوهلاسأى أ همد غرو طرا عمل ما قارب فاشن ناك نا تيدحلا

 هحالسا مهو هن ا 17 ار ولف صد

 - م

 ٍناهملا لوصا|بنماهي ع « "ةلالك اهرب اًحالسز

 نداوكلا صخر راطسلا غربا * 510

 صدر عجب صحرلاو حار الود لاو ىربابا هيلع درو ىشعالا يره هس تيما اذهو

  ىلاةديدعلا لا وُنيذاَملاتداوك لاو هٌوطيرَح نمقبادلار ذاح ىو ديد أى هوه :رقول !لدم ىهو

 سالم من 9 ىءو و 9

 لاقي خرب بزعد>او ب زغشلاو غيزبتلاو عيا ولا ناندعو لاقت رمل

 هءاود نوكمفت ل وزار علم صان اها ذار ةاكطاراطسلا عرب

 لاشءارقاالاكو كسر "رف دولاب 0ر1 فال جارتنا ا لورد امأ و

 ةامدا هو -و 2 ّك - 3 200 هم

سف سا ميرو عيت عرب كربلا
طيب( خل ) فورعم 

 1 بورا 

 رع رع

 ص ”ئنلاب عطبو ةرذعلا يل ىأ خليل ىو ريو عبو ةفاوهو غطي هتساءاتوندالول 0#

 لج ىلعةلاعأ اذار عدي ز نقرأ كارس ءالانا حو اهب مسمى أ ضرالا عطوه

 سمو اظل ما 0 سدوم

 (خنب)' ل ا 78 ا ها هنولوهلدعوهغدنأ ادا افيو نمل

 و
 ال ةييلاف 2 هبملاريدهلا غابشب سر 03 لاك ديلا ضعبةياكج عاملا ةغقللا

 هو 3 3 سا

املارثك غ مطفي يرسمو ,حاهاذامدلا عبو اًنيمس ناك اذاءابطلا نم مسدنلا ريغصتلا ظفا
 ةاموء

 و أ و يلا عراب سد وو

اير تبرك عسعبو غشير قار ءالا نبا قر رقل ارثيلا سْملاو* اشرلا بيرقْغبسشت
 

 لاق

 أت

0 

 نينا 0” ا”

 ا
| 

 ظ
 ا

1 
 ا

 2ظغ00()0اأ11]71771 1 1 ] ز] ] ] ] ]ز ]| ]| ]| ]ز] ز] | ] ] ] | | ] ]| ]| ]| ] 77717
 ٍ ري 15 1 1

 60-0 77171 ]1 2 2 2ز20 ز 0 ز20 2 ز 2 2ز2ز20ز0 2ز 2ز 7 ز
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 عج 7 001 1 ا

 ١ "و

 !؟

 و 'نيغلا فرس« ءالاونقلالا لصخنيغلا بان
 8و 220 سا و ماد ده

 اهو هتمالدانس 7_3 3 ٍبقراهعمانم تقعَرناَو
 2 "م

 م 1 0

ا لص ىلا نةنعالملا ثيدح ىفوءارجةز رة عُسلاو رام مناد ري ريث الا نا لأق :
 هيلع هلل

 2ص مس اه م هم سو

 ةعئملا لمق هن قا ىذلا هيبالوهفةعتبلا ل ثمر 0-0 ايتن نادال ا قلاللا

 هد عع ءد ديو 00

 ءاهريغب عملا بيد دل ١فو فور مقيبقعلا ن ني م ءلاو عسا ه4-عجو“ ارجةررخ 0

 لعاهتاو فورعمقرقتعلانمبرعضأ|| ٠
 ((ةههلانيغلاباب)

 . 4 9< ع ,. 0 ساهم
 ىءانناونيغلاو ةر وهلا فورا نماضيأ ىشهو ىلا نماهحرخو سهلا فورا نمنغلا

 دجاو زيح

 3 نمةأ ما تلاكدقرلاو ةفوكلانبب عضومم خلاب عادا نيدع (غبأ) (فالالمفإلا 285 - ع

 وءوسدو ةممسصو*م 5ه م2

 7 0 لاا 2 مكس دافاواند ناددش

 ام عمو

 مسخ [وهسق تاكف #23 ارانملا انعساك غاب نيب

 نبسيقلا رم نيدذنم اوه غاأَلستمىذلاو و هومد.عن هلق َ :رذنملا ةئالر مشلاى نا لاك

 مويه سمو ىاسغلا ارم ىأنبثر + اه3 ىمخللارمصن نىدعنبو رعت سدقلا كسها نور#

 ءاميسل "امنيربسلا هل جرما اءابأ نم موب خانأن يع

 دلهي مم تدع 2 6907 موس

 هاب ضرالا ىلع فحزتاءدبو اعدبغدمب لجرلا عد

 ةيورلاقرم 00 اميرات هيرْذَعن عدبوهئر رم طلت
 هس تا

 3< هءهمءد و

 غلاها“ ءاك ودالو 5 خلمالا مالكم ىكلب غلملاو
 لل م 2 م5

 بيلا عدلا نيوسلاندابلاْعبلاوُعبلاو كريب لافرم كلان طلاع عدو خام بكو دي روأأ

 سسوس 3 هم اسو

 لا ا الغدبل |مصاعنب سدق بقل هنمو

 هم و همو

 ) راق رحت سأ لح ىدو راج 95 هناك ف فارع كر

 عديل يف ةدذَحبرعلا ضعبتا ىارعالا ننام ءْزَواءظوم همس اديردنبا لاك خدبألاو

 اذا لح راع ياقأو ءالا نما باعللا اوهر غرملا فةغل علا 6ث( معأهقلاو بعتلا لاشم

 كرا (غند) وق. اذهو معان أياد وعبر ا ىرعنالا لاق

 م 3 هالي

 ىداح دعس ىن ملحرلةدسعوب ادشنأو ل ايران عادربد غوزربو

 -ه يس

 راما -1لا لوأ
 هللادجرف اول |ةثرحن نم

 اذكار .لاوههوق
 م عمى ىذلاولصالاب
 نس رذاملاو رذنملات وقان

 قو 1 دقلا ىرها

 نيردنملا سوماقلا حرش
 0 سلا ءامزب ردنملا
 : روميو

 لصالابازكريضوهلوق ) ( ١

 مأ ردرز سوماقلا حرشفو

 دعملل هلة مزمل غدبال اوهلوق

 عض وم عدبال اولاه ثءح

 ُخ جتفلاغنبأت وقانةرابعو
 ةمعملا لاذلا خفو نوكسلا

 َْق عض رانا ةيعمنعو

 د يردن ركب ىلأ كايسح

5-6 



 207 :) ١ نيعلافرح « ءاملالصق 6

 ع : - 5 03 9 7
0 . 5 

 را وثاس>-ن.نجرلا دعوا هن واعمنيديزبوأ صوحالاوهىرب نبا لاف
 هامسمو 92 - 5 1 0

 ةعئاببطرأن حار جف رعب 2 03 ةهافس وأ مأ ىن يه ادع

 و هك 5 2 هَ د لال <

 عقب ردع هسعلو ياذوق فواد كسفارعهدارأ

 بركي دعم نس ورع لاق ع 2 !لئم عنابل اف عيشتلاو ابو عبأ
 0 ةموك

 م (نامرهملع ضمن * 3 ارريضراوع لعن“ اك

 ىربسا اةمح وألا و
 صدر دو ب مه دك قا

 ردع نو كار نيا #3 هنّقَل انيس ندحيرأهل
0 1 

 و 5

 لاقباكعنومو عبو هر حب !لاقيو ناس نسا ن نع ب عصو بحاص لسثم عب مادا عار

 | لامس فأل وقهنمو خوبطملاو وشما ا اردا نع عاش الانى ىنكيدقو فاو مت مالا
006 

 5 ةدص هدد

  ىكلذناكوتأ رهو تعب ًدقمرخكىلا للا لون م شرك ناعّذج سو ركل له ى ءالل

 | لاك مكلاةوأا دس والانس روُلاوشاملامساوأ اهلل اق ناضمر ىف ىثاحتلا هللاه ناذمر

 و 8 ب2

 غالب

| 

 ماظعلادشي قرعلا ف ردبو قرطلارثكي سفنلا بيل سرولاك اا ارشل اف اهيلع ىنيقستاف

 هم 7 ني عو

 / امه اودأتعفتراف بارش هلا امهفذخأ ارتوالك امل فدل-ر ئثفلاق مالكلا مدقلل ل هسيو

 ْ ىئاحلا ف كل لهل امد ههحو هللا مرت ب 50 ف :أنب ىلع أف ناريلاضعيامجّرذ 20
 مم 3

 9م 5#

  ناريخملا طقسفلاصموامأف هللاهجرىلءاممل|ثع.فرجتا ن ف سا اركسلاس عت ىلأ و
6 1 

 | انام اخرا لاذ هيعهللا ىذر بلاط ىلأن ب يلعببتأف دف ىئاحنلاامأو هل

 ل ار لاق دات ماوس !لاقق ْن نس رسع هدازو نيناممدلخ هب ره مايسص

 : ل 78 و ةسئاهاجناالك اقف ىئامتلا ًّط ضن :وأوق اوعب هق ةفوكلا ١ىله | الع ىلا عتهللا ىلع

 100 ه م

 اذاعو ت تعب ”ادقاسؤر دال قا حال الوقامأ او ىلا ارسعالا نا هاكح كاد ل كجم

0 0 : 
 | م هللع سنتي اهمارصُلاَنأحو اهماج برقدقدارأائاف اهفاطق

 2” ومرصومع 2 مة

 نيتئحولا ةسعنانةأ ماو نول ذا عن ذأ راو و :لك نمرجالا عنايلاو فطقت نان اجو تكردأ
_- 

 س ومش كك

 ىرببدلا ضاكر لاو

 2 0 و وو وه-2 5 هدد

 انيك ال و نع ارعس ارقشال ثار 2 مو ركوهزتردلا هملعار مو

 رارملا لاه مدلان مهرج اعوُسيلاو ىرب بالاك



 فك (عم) ٠ نيعلا فرح « ءابلالصف

 نبادشنا أ عئاعفت لس لقو عاش وهف عمت 20 رشم تاعفا وباع لاب و

 ىالكلامر اغلا نال ىلارعالا

 : انيعلا دوت ارطَلنا نم 7 انمومالظلا تدك هير 0

 ١ ىدعل اوةىف ىلارعالا نبالاقو ظ

 ىلايتحا َفكو ىوسام ميشا تاو تاعفابلا فقام

 لاف عفاسلاو عاقبلا نادال جرلا عمو اهنمَّسَلْعو ال_ءامرمآلان متاعفايلا لاق

 2031 هع 55و 0 مو

 ىونْعلا ضيمرنيديستر
 ه2 ودلصم 2س هدهعء هد نام

 اوعقسو ىسنالوا هارخال 03 قولا ْمَاساذ

 صصص 3 يحاول

 نال ةفعافبألا ىءرسكا روث نؤملاو عسجما تدك واو فاما :

0 2 
 ل وعدم 11 0

 عفان وهو عقترا ىأ عش . أدقو وأول او املادة قو ةعشي تعمس ديزو ا لافواضيأ اعقب و عاش

 هاةيرثك لقا وهو عضوملا لَ , !هريطتو عارك لاكرداونلا م نموعو عفوملاقيإلو سابقوبسغ ىلع 1

 ل 2 - *9 ع
 ادا براقو شو لج رلايرقأو كادك كسسراو وهو سرو او هثرو علطقراو وهوتبتلا قروأو ا

 و د

 ِء ديت دئاوزلا فذحو ع لعاقلا دعاادم هريظتو برا ليل ىهوءاملا نمي اثير

 0 هر ا بويحنوهفهسح وخاض ًااهنذح ىلع لولا مسا

 250 »هس آر و و همم و مرو - هس ِ

 اضيا تءقرقو تعفت ادقوةعفابو دعم ا أهعجيو عفوم سايقلاو ا

 3 برو أ عشب ادوو مسودياعشا ل 0 باطملا دبع يرشثي دا فو

 نب نكي ل ةعشب لاك نمو حجو فايل نملاكومالتحالا ٌقراشاذا عفانوهفم الغلا عفبأ اريد مالا

 عئايلابرو كرنك الا نسا لاف ملام امالغانوهد ا 0

 م ءسانلا ىلع عاملا قالطا ىفو لاك : لك نم عفترملا عاميلاولاك

 يي ا و

 ةرامعو لصالاب ضاس انه 0 تلا لعأ نحال قاما تيان فوت ف

 تلا هله ا نحالةبابلا 7 لم كى : اع هم و 0 0

 هسا ادار الو ادكو دك 0 و راع راق عض وعم تيرا علا 2( : ةردسنيدبلاو سر

 هعمصم هاا ١ مخي اهي وقتل لبقتسملا ىفءاملا طقستّلو ىره وما لاو ضو "لرد امهالك اعام . عنو ع و

 2 د درعا م سس ءو 8 مص اس 2 7 باقم و وس : 0

 عناد جضنو كردأ عش عل منول را اهبده وهف هنرعل تع نماخدو باسْتيذَح فو

 و

 رعءاشاالاق هعئانو هلو هع . وئرقوالامعتسا رثكا]

 . , دس ري 55 ما ساو معن

 ىذلاولصالااذك اهلوح اعدت نوسلا اهايدا ا كسك لوح تاك
 هعيصمدبتك اهسمعملا ف و مسا

 ( ريماع ترعلا تاس -



 لصالاب طبضاذكعانعاهلوق

 دادنرفةننتنيدادنوق هلوقأ

 هل وقكذو رضلل

 لقاعف نمار ادلا نم
 ةدامفوانهنةلمهمنل ادي

 اذكو لصالا نماضنأ ]دن و در

 ةرامعو امف سوماقلا نم

 هتان هلو ار يسكيذا دنرف توقاد
 لاداهديةنك اسنونمث
 تّشنا هرظناف لا ذمرخآو

8 

 _(عقيلا . يملا فو «ءايلا لس 4
 8# هسه همام ع

 إ اهليمقودورصلاربرشكزاو #2 ةرانتةءارقلادنعق طلع

 ىرب نا لاق عراب هربت كرت لهاا عبو فعول ىرذالا لاف

 سعةج تف ىرمزالا ىح عب الفلا ٌةسعارب فارلا لاك ةماعَتلاةعارتلاو

 وم و 2

 اون واش بَس رآلا ىو اسقف زلا هس لاك رمش نع

 عسل اف )بو هبسلع هللا ىل_ص ىلا مساامأو لاك ءاملا مضل : عسب زاخلا لهأ ضعي لاو اعسم

زلا ريكي اك عاوعولا واو رم كالو ععودد رتو ىرهزالا لاق «(عع) عسل يرقو
 : ىا

 لاعفنمعابمملاو ةعرعبلا ةءاكحكاذكو لادواولا فرسكلا ةيهاركس وكول ارا نم

 نيب واولا نوقّت سفرك !|.مقاتءابلانالَرَس ؟ىصى لا ئشلا مبهدح ؟ىراذ نامّصلا

 || برعلا مالك ف امهدحت الف ةمضوةرسك اقتل توكة: ف رضلا اهتقلخ و اولاو نيقرعسك

 دشنأو ءانملا لصأىف

 0 3 م و86

 رذنامو قلئامعز را والاىدبأ < اهل وادع :عابعيةماهكث بمأ

 جيلا ورح : اللا كلا مهدح ياذا نايبصلا لاعفأن نم عاشو عيبا هديسنيالاق و

 نمفيدْلا عافبلا ) عشب ) عابعاباولاةفاوعادتاذا موقلاتاوصأ ةياكح م ءعملا ليقو

 ىتاطقلا لاح لع يفامهنم ةعطقوهل.قولبم او ضرالا
 سم 7 جدعد هود

 اعامهب م ناك َنِعَلا #2 قردقكل ذ ليس مصأو

 2 و 2

 رارملا لاتحب هعجيفءاجبو ىربنبا لاك ضرالا نمر اموه ليقو رمل لئلا وح لوقو
 79 7 نتتدص هرم

 اعوملا درطي"ابلع ىلع هه زاينيتسعلا قرر رت

 يع درت يدمج لوقو ف رمل ناكملا عملا ضو

 1 تراها هجو لك قو * عتمه 200

 اذهفدك رأت تلو هديسنبالاق "عاملا ةفرسفلل هر يسم هل ربا اورو

 هيلعزدسبءاهعالعن عاشنل نم ءىهونءارأواردصمنوكين أت يبلا فعفممنمرهاظلا نال

20000 

 نمٌفرشأامعفاسلاو # يكرس لكن قو * 9 ا

 7 ر39هس هم 9

 « لَم ديرفنمعفانو #2 رقاد منع قرا ردا نت



 7*5 دوا ان جا ديفا م

 : عاب ل #8 يعم |

 عج عارب اريلاو ةسعاربهيدحاو هج ولا ىَدْغِيِص وعم باك عار وفيعشلا نتايه رسل 00 1

 هم (عب) نيسافع ءهلاسنا 0
 لاكو ىضلا كلام نور عننا

 3 ووسءوم 6 ى<

 00 هيماسللا الشك #2 ىصخأو عودصوزغلا ىشت

 5 وو صه سصو .ءوس

 حولا بلور أ 5 ىلانان لا نمعرحالف

 ىبل نويعوهابما بريمو لدن مةمحانلادلارسكو كوالاءابلا فب عيدي رك خشي دخلا ىفو

 8ع 9 تس ص

 ةعارماو ٌةعارب هن راخاو جتا خرا ضاوار ا 0 مهرعَو ةراْرَ

 هنوصل هنو ح هب سارامز مقص بد : وذو لاك ةعسألا ةعارملاو كارلارامزم

 و 32 5 - ؟ <

 بوأو ركض هدم ىنأ 3 ير

 د 0 هَ ع

 هي كف ديعيناكمنماهبتناف لويس هتدلتقا رق صر نمهسدصق رامز عي قاتل

 هدد وس 2 ىو دس

 لآ ةجحألا ةعاربلاندا زاد لاق و ةرثبا اشو باح“ 4 وحج ىشوة رعت عجب كو يس كلذا

 كسل وقعا ىهنت ال هيف ىلا ةيصقلا ىرهزالا

 ويد99لو م نم صوم ظسو | سور 3

 بقثملا عاربلا نحاكىل لي * ىونلا تطّشناو كبل لان -أ
 ةيصقىأ عارب توا هللا ىلص 0 ع رع ثددح فو ئ

 0 نليهلا و راو هلةعال ىذلا نابحلا عارمل اوةعارلاو اياك

 جارعلا قزمالاو عيضولا معتبر راهن هلسألا تجف وا

- 

 اهفرعي نمل سيل لمالا ف تراطاذا ةش 'ءارخعارملا ا 00 5و ةعازب رب

 قريل اراب ةبيدش ىل هو بحاح ران ىهليقةسعاولا اران رس ورعلاق راع ترا ان

 باهش ملك ناكل بيلا راطناوريطل 0 ناكرابهلاراط ناريغضصرت ”اطةعارتلاو لاق

 دشنأو ريطبحاصمو أف ذك

 2 اضكسدنحف 7-3 ىذا ةعاربلا ىديرت اطوأ
 سا د سل

 عذلبالو نمل أرلا اوهحولا بكر يناتتلاو ضوعبا نب كا م عاربلا ةدسعى أن عك :رب نسا ىكدعو

 ةمسشتل |لعأ ملا هش هل أوق

 هنيتك لمأترخ تدب ىف
 مريد

 لصالاباذكاهفرعي نم هلوق

 هيتك اهفرعي نم هلعلو
 مى ووعم



 اذك نيةعيلولادارأهلوق
 حراس ةراسعو لصألاب

 ىف عئالولاو سوماقلا
 فمما اهرك ذ ىلا هل سقلا
 دحلعرماتلا هتلر
 ملا ىةلاقفرذانملاو للاهملا
 اذك ءاعملا نم ةعفدلاهلوق
 سوماقلاةرامعو لصالاب
 نمةسعفدلا] هحبرشعم
 ليخلاةسطةعولاو (ءاملا

 فو ٍبامعلا ف ادكحو
 ىىذلاوءاملا نملمكتلا

 اذكهو ءاعملا نمس دهتلا

 لمآتةناسللاسحاصوإمت
 هعيتعم تك هأ

 اذكحلاةفيرحلاهلوق
 نبا مسن عحارتلو لصالاب
 ةوععلاى رر

 : تمم ككل

 26 ا ا 7-7

 (3) . نيعلافرت ه ءالاوواولالصأ 225
 س و هرب و هدد عالم ء

 ةعيلوو ب وقعي هاكح لَم ره علو نعىردتالكناو تيم مأىأىردأ الفهعأ ىلع حىأ

 َلَدملا حوت لوذو دهب
 قمر تسعد ه . ةعووص 2

 اعالي 8 وس يلئ اق 2 7 17 مو ىع

 كولا ىارغالا نبا نعىرهزالا (عسد) دذاّلاوباهَناَدَح ل هعمف نيس ١ دارأامنا

 - 1 و هو و هد

 لاق ةيناهريقلا يلا ىلااهبراشي ةلك عنولا (عغو) ءاعل نم ةعفدلا ةعمولاو لمحل بسط

 تشي سلوهدمسنبا

 هادصم وم # ل -

 وإلا مع وه ىل_ق و مقبلا بنَ وه ىو رجا غض عدبالا «(عدب) (عايلا لصف

 عديالاوجلاقبون وخالا مدءدسنعلا ىمصالال اق لوف ردقت ىلءودو نارفعزلاوه ل_.ةو

 9< 9-5 انا هس مو اش مد>»

 ميول تلاسامو 1 3 0

 - و - هو

 ور<مو لافو عل الااهنسعر دمتم اهدوعو كد ميال الاخ اا

 9. هع

 دنس و تاي نعدمالا

 سلس" سو و 2 عد هم

 0 شالا 0 00 9 ا و

 وحلا همارشالَب ياذا كلذودسو سفن ىلع

 سامع روسصوع هو 5

 اماعاحاوعدب |ثعش #3 اانثلا ىلا تاصقارلا برو

 ٠ 9 1 مدع
 رثكلدشنأو مهسفنأ !ىععاومجو أ ىأ ا ل ا ل

 2و و هعو 2 986 ع < سس 25

 عديأة مر صوأ لدم مم 3 اوامحت ني> موقلا لوج ناك

 لوثاماودنهل اإل ارم نسا ىف مكب وه حبل نأ ىلءلدبتيبلا اذه ىرهالا لاف

 هو عم و هو اة

 ندبات للا 00 اعدوالا فافنعلا ةلاذ- نمسح ةبور

 هةر هس 2 وو م

 0 انعقد أ سهو ذو سه انبأ »*

 م ا - همه 2

 دا ارأل_ق وو بطلا قب ْم .رلا نالنا ارهع لا عدبألا علق وهنماضكش معاج .وهه_سلىاأ

 5 رسعتل هِق ةرعملا ف هق رصن ال_ترد,تنم«ناف ف رص اذه وه سف: ىلعاح بح وأ

 9-99 ع ع

 اهتيخ وأى أ | هتعدي ارانيجسف ابارعالابا لكفأل_ةمةركنلا ىهتفرصو لعفلا تزود
 و ةة

 راريضنب ث ربحا سبع سرق مسا عودمو نارعزلا همم صاعيدنَ هسعدبأ ولات عدبو
 - تثميض عض -



 د م ف

 70 ري هيون ف كيب

 ةيورلا# قليلا ةلاطتسا عسلوتلان آلا ملقا علؤلاو

 لاعتو طوطخللا ناك ىأاهن”اكىبمصالا ةياورو ىرب نبا لاق « قبلا علو كلم واذشاك *

 علوم ن ودرب لاسقب عسبلا اوملا كلذفلي ريسغ نمتاولالا نمو رض ةدادلا فناك اذا ىنمدالا ||

 علاه امتع اونو علاوان الف علو لاقي ىرهزالا ل افاضد اء انعم وامنئردأ امو

 ّك (علو) ١ .نيعنافرح « ءاولا للف
 ١ همس 1 1 4

 هع لن علوم سرفو هريغو صولا 3 عيل عيؤتلاو هببعذىأاءأو قب نال عودقالاةبو

 شحو راج ضص عاملا نبال ىربنبا دشن كرو ةلاطتسا هني ض اسي فىذأ وو لت

 وو

 دق الشم نو اوكا اهنم #« هلذاسأ ف داوس علوم
 م < م

 هو ا

 ةمءمس # ومع مهم ومع 21 2

 قيبلا سم وادا قدناك « قليؤداوسنم طوطخاهيف
0 

 لاقفاممن'اكلةف ضاس وداوسن اكن اوا ماكل ةفط طق تناكنا يؤ و رتاقةدسعو: لاق

 د ةسو هدو

 تد ,ؤذونأ لاعبو شوارب وئاشلاةلذكا
 88ه < هء6 2 مو 5

 [ه راصقا رماه كر اجو اهلاندنيترطلانة علوم
72 

 تدةسو م ع 6 و ءو يو و ريع | سو هس

 علومنت رطلانى وسل المع ىتتيو َنَهدَوَديَو هنن اًضألاقو

 * قهلاعبل ودلخلا قانا « اضيأدشنأ وا ع اومل_-عرو هسترطفف عل وه

 تا ملطلا لسقو علا عسلولاو هصربى أه بسجهلا علولاقيو

 لوقهدهاش ىرب سلاف سن البق علطل اوهوبتتو لاس : علطلبق و هضا ةدشىفولوالا

 ةنماَرعُي فرن رعاشلا

 هوم ادق راهنعوقن « علوان ع مشو

 ةفيشنخو الاف وعلطلااعو درت ومما ولذتلا لانوق رندا هوقا انج رلالاق

 ةعبلووةعيلويدتحاوةعطلاف فو قام حبل 5 !بلعت لاف و نضسأ أةعلطلا مادام عسل اولا

 نهلل ادع نىل_على :ربننادشنأو قو ةداكتص ند ىةدعمل 1 وس و كلذنم هوهو ل>زّمسا

 بلطملادبعزب سايعلا

 س وسو دو هس 22 سرور 7 بع 3 .:

 عملو لواملا لا وأو 33 .يدقى ب مرةسابعلا لأ

 6 وح 5 ا , سوو

 تكلا اوس وفرع تك يتءاج موو ىرامذاو عم مه

 ةديمنشلا مسرب اعني 7 5 اهذككمل نشكو

 هجم ىأ اهيل و أنمى رد 017 انلانم لل ل و هيبه َعراموهمعلاوام ىردأ امو كود دو

 هيعلوامو هتءااوامهلوق
 هتعلاوام هلوقو لدالاءادك

 اًضنأ لصالاءاذك هانعم
 ةعلاؤامو سوماقلا ةرانعو
 ةغمسصل وهو ها هانعع

 ها ررحورظناف ىخاملا



 1(علو) . . نيعلا فرخ م ءاؤلالصت 222 و

 ٠ علوم 1 اهبجرتةلاوبنآلا ليد اعود و ١ قي ردسمملا مامامقأ ثنامسا

 ىأراَمعباشيرفَّتعلو أث يدا ودار ٌءاهيهعلو أو ياذا اءالوا لو «علوأوةعالو ع

520-07 

 رب رحل اق هينوعأ ون -براَص

 و هو

 بارع ريدلابَتعلو أك 3 رب ارا

 او رمشلا نم وعش يدسملا فو عواولا سن .اولاو برش ىأ اللا ضب عونوهو

 علوألا ةنالفّت حي نمد الق لاش مارعلاقو لاوسلاءامآومن اكحهناثو دولا هبدمو

 باقلابو باقم اقل ار نان ىلا الختم أو نونا هلشوهو ولو الاو

 ةسس و

 هك .اذيا ىلع صرسو هسا ىف ياذا «علوي ت الغي نال مولاي ودحاو يول عمو

, 

 كا علو او فانعللا لاقو

 1 + كهم لع رهارتف

 بععلد هن كنود لاو ةوخف ف لاند ةاشلارك داود ع فتي ىأ

 له تالا م ود 1 وه ودع بّذكأ اذا 0 , علو مهلوق نم .وهكرهزالالأق
 9 1 <89 مو

 نيكستلبعلولاو امو بذكلاب تن قءارفلا نذكا اذان اعلوواغعلو علد ب اهي عز

 ريهز نب ب عكل اك ب ذَكلا

 هَ ه ىو وهم سو

 ليدتو فالخا ف علو 8 7-3 اهندنم طالت ابنكل

 ”ىئاوُدَعلا عبالاوُدلاقو

 هه 9 -

 اعلتن أو انكم ناشلمأ 35 الو لع اندكست نأ 0

 م.م 0000

 ناعإ اولاو فالخالا قو قلاةباذك تسلا بال رخال اكو
 ّ ا

 تيب لسمو لاقل ن مزال الخلا نم نولعسو بذكلاو فاذا لهأن 3

 يلغتلا لولا نية مقعل لملاك «لاطملاو كب فالخالا نم متر

 .ارتسرراوتلا فام هو #* ريشا ل بسفالا

 5 سص , ع دك وم

 دطعشنأو ةقسقو قاف لمحو عدلجاو دكا علوا بحاعَبَعلاق «علاو غاو لاقي

 ىاو ؤرلا داود جلال ىربنبا
 صد روسصودس قع 0 --

 هعلولا ٍتدكلا تيد لصشااذا #2 هياوقعارقإلا عت لقي م

 لاقيو
01 0 
ْ 



 أذ

9005005-7 

 5 3 / كيال“ 1 كايا 001 5 2 : 2 1 ا ا ا 3 ا ا ا را ا ع هاجس رماد يح ع يح ا ل صعل

 ا (عا) 1 هيدا قزج # داولا لصف

 همة هم سو )وضم هر

 اهبلخت ىدبام ُْط 2 د #1 ةعبك ويضر ءارفوو

 9 تا ف 3 . 2-6

 0 0 3 هدواجام' 00000
 ىلإ

0 

 ” هاوس 8 واد 6م ه٠ ٠ مدموواع اوك سك و مس 37

 1 هد 2000 لا

 وص سا و 20 9 5201 سا م نو و م23 -

 ٍبلصامَ رو قلاو هدأ نم ف ضامرَوق دع دود يعويي تامدسمز :راختدَةهاونتماذا

 3 و 0

 دقو نيتملا طملغلا يش لك ند «عسبك ولا ليقو عسيكو باص لك لبقو نيم علا و و رذو ٌقيرهنم

 سا 5-79 «ءءو م

 ءاقس ىدعل 3 عسيكو لاعتلا بوك نأ ىلع 31 رعاشلا لوقهنمو هريغهعك وأو ةعاكر مكو

 هلاك هنإ اوصوح امر طال ارتسشلا يربي الكتف ال
 و ع وو ووم ”ت سو 2 ال 9س و

 عبكو نهب ونكم ليلك 5 اهتودو فاطتلا لاشو أف شنت
 ىدذ م ره. و مو مو و

 3 عيكوبلق ثعمملا ب دح فو اهنورا مو: ؟مرءات_.لاوهو لع عم لعلاولاق

 مس 5 سموم ه6 مد ءو م 20 م

 هندسعم تعكوتساو 0 اورو مك ناكاذا عكر اقسمهاوقنم مكحننيتمىأ

 - ساد ومس 6م هه < سد 0 وه»- - 08ه تد*ذ

 حارفلا تكسصوتساو هتعسط تدتشا ىأ ةدعرتم ل تن .وثو 0

 يوضع يعم ةصار# ه: سو <

 عكملاو 201011000 رلا عكوو تن وتسساكت نمموتافلغ |

 رب رول :و قلوبا

 كيلا مايارخارغ #2 رقنمعشاتقانكتر

 عكس عجلاو ةئاوللا ةكسةعكيملاوةب وركملا ضرالاد دك اينو هكاكا ا

 وزعوادشنأو ياكل عوار ةرتسرافلا ١
 7 ل هوو هه هه هزة

 ار ارا قس شيق كلا عرق 2 مكس مع ألا عقول

 3-0 ولو - اا زو ىض

 تلاق مهمالك مو“ ل- الام عكب لم صقلا تارو بلا دتعاهع رض تزجاذاذاشلا تعلو وأ
 هل و مه مهوس

 عرضا كأ ع عدت املس مدل خكوبلساةعنا تار عدتامكلذاف عدو ب اازتعلا |

 9 ص ام سس 3

 0 دوت ةموقلا عل ونيف ديب نتاع و سكراب ل

 انوي ون هنو تن نعل (عز) لسد مساكم و 2

 اذكمز را تدّشاو هلوق

 قوةهممني_ثيلصالا ف
 لاف تدّ: ساو سوماقلا

 ىلع هلمهملا نيسل اددحب راس

 حسنلا ضعي و باوصلا
 هبت هرتك أطخو شهوة

 لصالا,اذك ءارملاربغ هلوق

 - سوماقلاحرشو
 اذكح ل ةقلاملاهلوق
 سوماقلاةراسعو لصالاب

 رحاهكقلاملاوزامةدامىف
 ضرالا ثراسإلا هب سامعام
 معصم يردك ها ةراثملا



 (مكو) ٠ نيعلافرح ه داولال ضن 1
 لف

 معو ل 2 ىذا عقاولاو عي. ءهقولاو عافؤلاو ولا ةروداقلا فالف لاقي ديزوأ

 عاش !نمعاقيد الاو امقاوىتمتملا لمفلا نووسب ةفوكل !لهأ و قيقرلا باص قولو قولا

 ىعملا 0 هلك تاي رست هس 9 امس ل ةراحلالا مق عقول ولن اوه وداعا اونا

 ىقدءالادشنأو ركبنب دعس ن مج مه ىرهذالا لا فرعلا نم نط قولو عاقيإلا باك
 و د وه هدس هس ه5 ع

 مشج نب ة سعب رلسرفعقاوو ءاموأ عضوم عوقومو 27 هنعّدولا نمو لوو صاعنم د

 ىاطتلل ىربنادشنأو بوكو ماوه ضامن راببرقعلا هنعكو (عك)

 مل بو 2 م اق

 ةراعبلاعكوفار طال يمر 5 ى 50 ىحلبللا د. اج فىرس

 ىلدهلاة ىهْنةو 0 تارحلا نمدوساللن رك

 غوص - - 9 هك 5 - .٠

 دواسالا عكو لدم لابن كرو د لدار برست موقلا ىرخا عئادو حرش ىلا عفادو هلوق

 : 7 سوماقلا
 ايق-هراعلا عكوو عفرلاهناوص ىرب نبا لاق ضفلايل فلاب غرد ىر_هوكلاهدزوأ امرضموقلا ىرخ ا عفادو

 دشنأو ىلإ ارعالان يا نع الدارت
 هبل 7 ومو 0 1 2م در ىو 8
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 ثلا الاقو هاكر تا رضار زعكو أو هواعكو مكوةدقعلاك تاجا ياما وع ةيايسسلا ىلع لصالاب

 هس وب سس و 2ص 1

 ءامالل كا ذنوكم امرثك أ ا ءلا ماها فتاك انهرورصتملاوهش مدقلاردس دفناليمعكولا
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 ءاعكر كولا نبال لج رلانمةبابسلا ىلعماهبالا بوكر 0 ولالبق ولمعلافثددكي 2 اولا

 رعاشلا لاق ةعكو ىلعرعشلا ىو هوعج دق ىربن الاف

8 2 72 0 

 ةعكولا مازقتلا اعف كان 5 مهديعنم مهما اونظحخ

 ااا

 ة-ءو2 9و سور و ف وه

 لسع بأن ع لئساذاال لوقو لول را ا اوحوزاودص> أى عم

 ”وكمدس و

 عكوهغسرف ىلارعالا نبا ءاقج ىأءاعكوةمآو يل نودبرعكوأدسبعاولاناسجزو كار ءالا

 اوه م+ ا همل

 ولا ةعاكشلاو ايست ودلاامالقنا ل راف ولا ديزون أ لاكو هعوك فولاذ عوكو

 ىهو د

 ْح 0 تال 00

 ءاوقوو

 1 ذهب 7-



 61 (عقو) 2١ نتعلافرخ همن
 هض . 8 هود 85 و سرع

 رايغةعق وم ىلع ا شرشم ضر. ادت فاد

 راح نبال ىرهوملا د كنأوةكر طل ىو عقاوس عي ا
 8و م 3و ساد صوص

 ماج ما ىورو سنخ عقاوعىمخا ص 3 ةزل ةمفزسللا ىعأ 1

 525 للا
 قراهم لاكن تاك كلاود ويل ملسلا يطعم لن سابعا تيدخفو

 قدي ىلا راَسَقلاةبشخُةعتمل اوما ةرس كت ءلقواولا نم لدبعايلاوةدئازهبلاو :عقاولا ع لاو
 و 11

 لصأو نسم ض برم ىأ عقواجخأ نبا ثب د4دلافقو ةراخا عفوا عدو عير فيسلاةياهياع

 ا

 ىششيىذلا عقؤلاو »« مسعالو لدى عقول 230 ةيورلاو اعقل ةراط اقول ١

 دس-9 سوم 3

 كوشلاوأترا | | نم 5 - عقوو هناعتو وب سرغلاو لجرلا موو حولا ةراجحاوةراخطا نم.لر

 لج رالاهق أ ثيدحفو ةراخعاو صرالا طاغ نمل سْغدعي ىر ا ْ

 ع 2 اهتهوتف مدل راجل بستن أك ررعتايوه مولا 026 رتشاول

 تيا

 عطل تس نماكر شو . عشا دل نمد تي
 1 هيك تادطلا 5

 وكون وتك لكي ناعتلالعا يسامح ءنعم ىرهزلا لا

 ءاطو نم اهر ناسف عج وءادابج اص اذا ع بادلا تعقوو ان 9 قب رسغلا مهلوقا

 ةراخ ايديد- لا نبا اعمق رخال هدودقو اهروس د ربي ىذااوه لغلاو ظاغىلع
 ه5 و ةوتوع ى 2 1

 رذاحو هنمتضغقةراخلاهعتو عسقورفاسواعبق و هكيانستعطقفرفاملاةراخاتءقوو

 ةبؤدلوقدنمو حقول ثم وق و

 انك رولا عوتوملكب * الممل ارقد
 عسقولا 5 لعيوب * هنو ذر لوق ف شرا لاقوتةديدشة ظل ووم دقو

 لسعانلا يل ا عقول ل يةوٌدصْتاذافسلا عقويراجال دمي د ارفاحلا

 البلا هتاصةدق قو 500 1 :رطلاقيوالءث هملعتاك قسصالىذلا
 رعاشلالاعريعيلا كاذكو وىناسللا نعمك

 0 و
 عقو هلولذال انتراغن 35 لئاو نر كبءانف ٌامكنم ماق

 يمدد مسا ملا سك

 ( ريثاع برعلاناسل - ؟9/)
 ا ل

 لصالا؛اذكراسغ هلوق

 هبّتك لمس رمالا واطوضم

 ةدامفتسلا ىر_هوحلا

 كانه فاؤوملا هعمل وقامد

 ةيورناويدعجاربلو



  (عقو) . + نيعلا فرح ه« واولالصف عا

 8 ةسود ه4 هموس و

 اولاق هد حو عيت ىلع ادي نمهنعهلا ىدر رمت يد حمنموانههحدوهلا ةنيعطلا ئه ص

 مرو 5

 ريدي علا ةسمتوملا لا الالمان اى اهروهظ عقوملب| االا ىهاملاّةف ريغ هل عنام

 ةدام ىف ملا تأطخأ هلوق

 نط اا 9 0

 0 هنمو ن
 سبك ليلا

 و هو 566 سو

 صعب ردا باصا عقول #* هبت نوكرب قولو * ”ىرهزالادنثنأو اهروهط

 راطم ضرالا باص اذا ثمللا لاق ضءينوداهضعب تان اوهل_قواضعبمؤو اطخاو ضرالا

-” 

00 7 

 معصم :الاباكلاق عبقؤما) 0 اوباضأقّرفتم

 بتاكلا عقب كرهزالا لاق لقالل فانا ةفاخوه ىذلا ع 0 هوه للقو هدد

2 - 35 

 ْ وهو لوضفلا فذحو :كنول اسر ولطف نق ل لمح ؟ بونك بالا ف

 «ةقئاكلا بنك لا الا ىف 7 زبك وقول اك عبار ردا عبو نمذوخأم ْش
 2س 3

 ديدحلا عقوو راب خخ عيقوارورسلا لاقي و ب نأكل اى مكولام عيقوتلاو هيج ويومدك وام

 نيبهتلعف اذا كلذ لاقي ىمدالا لاق ارك راه اراب لطلاو تكيس وثبدلاو

 ىدعسلاةرسووأ لاق نيرخ

 هلق ص9 س

 جاما قسم ذخ ىلع د# ل وح

 ا ل كاذكودتخعق اولسشتو ىدطحلا امر هرم ى :رطاردارأ
 ىست5 هبه 8 مي 20 2__

 عبقو هلبعم ىلصلا قو #3 ىحترتر بأ مهن مزخأو

 .[]| # سو <

 ”ااجلا تطاير أبرم اءناكىارسعا هللاقف ىلا قو ىيفدالاهاو رسل اذه

 ةعّتملابعقوديدحىأ 0 رو قمل مودل نا حجو سعي

 0 كاسح عقلا

 عبقولا داكن هدحاَو # تاعنشعماضعلا 21 5
 مم وده 0 ىتهرو 2 500 و 5ص

 ةعقملاوذنلا لارا يا زر 00 مدد ا نيكسل ١!تعقوو

 هد تقيبفبلا لعق لا ْؤتاو ليوان نسماةعقبملاليقوتيسلاهيعقوام

 - وص
 وس رى تهدؤك مو

 || ذل الاوتلآ امنالذاسعقيلاكةعقولاو رطل امسهالك عقم ماو عتملاوةعقومتامرمو ||

 ىلدهلا لاهل عمم ىلعتأت

 و وو<ب مهو م

 ىدتعمةعبقولا تي دحديدح »* هفكي هل عس نيدو عسم صضخش ىأ ر
- - 

 زعاشلا لوقو



 م (عقو) نيغلا فون. واولالضف
 و 9 وسوم 2 هد ْ | هده 5

 ءاملا اهيف عقشتسي لسمحلا ىف ةرسعنلا كاذكو ءاملا اس بلص ناكم# هب ,قولاو 0 و نفط

 ع

 لاق عئافواهعجو

 درب "ال اولاوباللعئامو 5 0 أتاك لشن اولامتشااماذا

 نصر ل .مث نبا حو شطعلا نماهلاو نأ اون رشف مهفك أ ليا اوان ةالقاوناك لوقب

 س 9 سدو

 ع مامر جي ل. عقو ةلكمأ اولاق لابداو قاتلا نماهروغتوناعنقلا نما ف د الة عبقو

 هسفى دشنت 1 ملا تكسمأاذاةضورلا تعقوأ الوش قدسال كسي وحي تفتولا

 ىهو ولا ايقْقنسيلب بأ ل هس فرج نام قرود د ايوا دقا مئات ةعقوم 3-3

 د هم هي 5

 رج نبا لاقط: قو نوكسف ةعنقول ادحز وات ىح مظعت :ورغصتا

 .لمسلااهفانأ ف هتاتولا لثم »ع اهنمعأ سلمالا ىف سدعلارخئاررلا 5 ش
 تبث ار حا با محا

 وو

 لسا نودوعو ترم ناكملا علا تيذهتلا فو ليما ن نم حفترمل ناكملا نيكس عؤاو

 ىئاينذلا لاك ةعّواهتدحاو راح كب رهتلاب عقولاوةعقواهتدحا و راغشلا ىصحلا عقولاو او
 2 921 سانتا 8سردلا سرر

 لصالا شماس دئاوذلا هلوق د اوذلاداعصلك ف اطل نه * اهروسادحن رولا عرج رب
 : دودو 6ةه 5

 لباودلاهءاوص : عيقوتلاو ناكل حبو كاذكو ئ ياما زاليزل ا

 ظ بلعثدشنأ ةباصالا
 #9 ٌسشرفام ر 7# ىسو 09 مم هممد ١

 فودفكنو هنود عقول #3 رومأ نموت اوتاعحدقو

 622 جهمم سلوم © أ 2-8 3 و وهدم ه0 ءقصع و225

 هفوخو هرظنت هسعقوتساو:ىثدلا وع 0 ا نهال ارتظنت عقوتلاو

 3 هرااو مالكل | انوا أو ْئش :ىلعن قل ىأ .عقولاقي ع دو :ئذلا قلق بقوتلاو

 ةبادلا ارهظف م "عيونا دوللا لاين نالاعيزلاوعقولوهمخو لعد

 ب ضع [تدورعسشلاهنعصخاامروبوكحرلان مةيادلا ماظع فارط أ[ ق لسيقو

 دشنأو ريدا هناك اذا اوه قو ريدلارأن برها عقومريسعبو ريدلا عسيقوتلاو كلذنم |

 قيسالاٍلبَع مكملا كارعال با |

 أ رضا م الر هللا عموم اراجلا لدم 0

 اشم تك يدشاو كف د دالبلا بديلا ".ةفةولح هيلع تدق يدل قو ظ
 و 39م -

 لؤلذووهف كر و هيلع جام ةراكل رن داارا .آءرهظب ىذلا قوما ةنيعلل هقوماوعيد و

 1 م ما م سس يل هس ا ل تم وص اس حم ا ص حسي مح حس ماج ب يسمح جاسم



 حاصعلا ىف ةرادالا هلوق
 ةراداالا

 املا عقانم عسقولاو هلوق

 ررصأو لصالا:اذك

 عر .. ١١ نيعلا فرح ا واولال صف 0

 ةءاسملا وقرا قشا ةنوكب عقوق مقبلا ثلا اذ -هنالوقن قا و رم روم

 رئاطل رسل هئاذ حن الاعقا او ىعم لمقو هفاخ نم هم انج اكل هم عقارا لا و
0 

 لدطت ريغ صرت موهو ةيئايلاوةيماشلا م ءوجخأ نيام قب اطل اريل اش عقاولارمسنلاف ظ

 داكت هن هب و امية نوبات هلم اكف اك وامه وه وناضماعناكوك هع وره و
 - و ىَ -وو

 ىفان' ًالكبك اوك تالي :رهذعقا اولاامأو ارب طوول ءحكلذإو فطصم ضريعمامسهعم هوهوزيطي

 ا هبلاتامذتماميتكلو نيحانللك هلامهفرئاطلا لا ةئيه ىلعاسرل نافل تاكو كف
 : ةماكد و مصنع جن سمس ه

 تعقو ولبالا تءقو وتضرر تمقوو باودلا تعفو وكن اشي اروع عقول نوع اط

 هدو

 يلارعالا نيادشنأ ئ :رلا دعي ضرالاب تان ا ا :وثتكرب

 تل ارغالو تافيفحرمغ 1, ثايثالاب نعوذ تح
4 - 

 دم راو هج 2

 الواب ةعيقؤلاو تكف يورو تعَدقاجنالثار الو تافيفخريغلافاسعاو :

 ىلع و عاتو لجدوهو بف سلاما ناا رك ذيذوه ليقوم عقودا ءو مهن :

 نع :ءو ئنمالىانأ دفع وق وفرع نبا ثيدحىف وهياعاذا ن الف ىفةعبقولارهظأ ]دق ةوسانل ١ تا

 اهم

 ف ةععمل لجو ربهذ ف د لد هدم 00 دودسعاذاهبفٌّتعتوومتملا دا نالفب يعم لاَش

 دك هع

 ةمك ىهلبقو كن رع تناك يسحر أنين ةرعاخلا ىلع 36 و و ودياتغيو هبسعب وهمذ.ى أدل

 صوح الن يفوت سرا قرقيرتلا ند توك
 ه2 هم 2

 عاقو هوك ا اتنلد 3 وسمعت ينم اذا تنكو

 ةرادالا نوكتالولاق عاقو هُيوك قاسكلا لات رهز نب سةلىرهزالاهمسستبلاادهو

 8 مد

 هدأ قو لاقي هسأرعأ ىو اذا عاموءاوكرعت لاو 8 ما لا تح :

7 

 نبالاقاهاناداعاتووةعَتاوُمَرومأل َعقاو وذخأاعوُقو لمعلا ىقووةسكلا كنتو اذا

 ْ ىلا ارعالا نباهدشنأ اوعاشلال وقىر او هدمس

 و 8 59 6 هه ا ا م

 فداصم عاق احلا تّدعاذا #2 هذنعو عاصشلاَقارْطاٌقرطي و

 اه ضاراذا هنأ هال جرلا ٌةعقاوم عاقولاو هرسسفي لفىلارعالا نبا امو لاقاذهنموهامنا

 ىنار علان بانع امهارأو هدمسنا لاق اهعماخ اب ملع عفو و ةأرملا ف ةقاوو انيطلاخو

 عقانم عسقولاو #3 0 تايريَرسغلا فيشر #3 قرنان تن عاملا عئانؤلاو

 - وسع #2 ٠5و

 ةعامولا ني تدلي الوعاملا سال ىذلا طي بيلغلا ضرالا نم عبقولا ةسفيتحوب اق و ءانملا

 و. مو : رنج 2 مس 5 ق

ٍ 



 م (عقو) - نتءلافرح #« واولالصف

 5 هم عمد

 ةفاضلاو معان انهت تفاقم مالاء ربك 000 كميوعبل

 ص ع

 00-0 6 ةاولاو قاعي ير را موقق كرا ذاودحاو علا

 مئاعووةمد مدعم تح رطل قالا ثالالاذو لا لدم اقيهوعقاووبرحلا

 - و 5 - 2

 3 اعاتولاوم> الكا دهشْنمو * ىناطقلا لاه رَدسا ىفةعقاوملا عافولاو مهب ورح مانأ ب رعلا

 نموهو دعا نم كلذ ل ثمل ةجاس موب لكى ىضينأةعقولاو ل _للارخآ[ى موتا ةعّقولاو

 كوس نم لير ل ا ولي واق ارغالا وتلا واع ائاغلا ىأَعمولاَ متوكلذ

 25 و جو< و -و 8 بيو مس هم ىو م اوس 1

 روعسأ اذالحتراو ترش ا اذاسرغاو ةعقولاوحأو لل 1ك كعك 116 "رست اك

 9و ه2 سموا مك

 : دغل ا ماهم مولا دلك [ةسبحولا م نا واو بياع امسأو ٌ

 ةدح اود سه لك (ىأثدخح اونا نموُحأو طولا عوقولا نمر رمل ةعقولا هريسفنتريثالا نبا

 ىسل لوقو بيلا قوق عم حول اوبل وو ىَدَلاَ ون علو موي تح فةرمثدخأو
 اه

 0 قوفدلاءدبهسفروهو فيقاتابيشوسلا قتلا مما ميشال“

 ه 2س ام و

 اذاعقاورما اطو دع مهطماوحاب ار 23 ترانا ءاذااع.شو موقلا

 لطخالا لاعاكومو ارك ىلعتاك

 - سصردمصو - تيرعو

 !ةءاوضلاوب هنااتراطف 0 اعقاوأنارعاوناك مغ 031

 ريطورمسكل يعول يَ هنو ع عقاووهف هناريط نعلن عقول ميسالاو اوفو عمير اطلا غو و

 7 وو 4و

 هلوقو: هعقاو ولا دع

 نا ا + هدو رسع نيبانلاو كاف
 -95 - 8# لمح

 عقاوأ نق ةوفانانل اريطو 0 اعل دق ةوئدإملا لج .رلاكسل

 امور رص فقل ف يقرتمرت اهلاعيقوو والاراوازمهن تاو عيت وودارا

 لسن ار لعوخن لا ناك عزاب تاو ماهعجو هامل ري "اطلا دايو هيلع عقب ىذلا

 قصلا قعريشلا عقاوم 23 لان هدينشم ناك

 ثيللا لاو هلعتقَرَراذاا فصلا ىلعريطلا عقاومينتم ىلعولدلااقتسالا"امن مرشد 0000

 وبلاك ةمايقلا ىنعي بذا كسصاهتعقوأ سلة عقاولا تح و اذاىل اع هوقو ةساينقلا مونءاهتنأن م

 لصالااذك امءاوصلا هلوق
 هداشنا عقض ىف مدقَن وانه

 ةغلاملا ىلعادهاشاعقاودلا
 هىيعتم هأ قعاوصلا ىف قل



 اذك ةفوصةلطلاوهلوق

 سوماقلاح رشو لصالاب
 ىف سوماقلا ىفو انه

 ءاراعلا ةقرخءاملطلاو لط
 ىوععم مأ

 اذكر حلا اهخاقنت هلوق

 فدلثمو اطوبضملصالاب

 كلدرطناو سوماقلا حرش

 ارك كتيحن كس هلوق

 ةباهتلا قىذلاو لصالاب

 0 رخلو كت ٌكْئيسَخ

 را ةباو زلا

 لصالاءاذك رك ام هلوق

 هلعلو سوماقلا حرش هلثمو

 ها ههركئذلا ىأ ورك ام

 اذكهندح ىهالاب عقوو هلوق

 لسصالاب

 (عقو) 2 نتعلافرخ ب واولالشف ع6

 هلع و .ٍ 8
 ن0 0 و ريغ الءافاانامهرت_غلافوراغال ف اقلانىه

 قلعت ةفوصةملطلاو ةسعولاو 5 طل ' را لاك فار ءالانبا ضالة فرخة عيقولاو ةعشولادادملا

 -- سا

 ممدعإ ١ و 11

 3 عقل هاو عمو مالع ووو اقل اك عاف انولاوةعضولاو قربا لو الاه

 مودع - دو ع 00

 تعقو و هريغمقوأو كلذكى دي نم م؟وذلا مَقوو طةساعوقوواعقو عشب هسنمو ىلا ىلع عقو

 | ءهاكحدقو ةغللا له أ لوفاده طقسلا الو ضرالاب رطملا مو واعفو اذكص نءواذكنم

 | ئشلا عقو لاقيو هطقاستث غلا مقاوم او دك قاكتف انك ناكت هللا طقفللتل اش هءوسس
 | ىرهوجلا لاق ف ركل فوشي رط لولا وو حقب ضرالاب ع .رّعقو لوقت برعلاوهسعقوم ظ

 ذ| اوفي ستلعب و ليو اذا ّصرالا هن رْضَهَذ شوه وراطملا ةوحصلع و طّقسلاعدالو

 لها ىتعأل وقو اعوق هوقو وواعقو تاوذلا

 نخل ااهافنتن ىلطااشأو « ساما ماا لافاو

 ةعاك دو و ىايعلا ا ةرخالا يع وقرلاو عض مودة عقلا وق ةوماو ل لول ودوأاكر دصم هوهاسعا

 ١ نكي امهنعدقا ىضرتشتاعل تلقاها لسمآثيدح فو لسيرأاذ همقومرنسكلاب يلا

 1 عضوم دراتكلا وما 9 اريثالانب!لافو ني رغلا فىورهلا هاكح كآبة رعسلا ةعاقو ونصح

 ركسلاةحاسىأ اولا خفي ىو ريو هسعفوموهعقوم ىهو لس اذا ضرالا ىلعربسلا فر لع
 1 * 7و 3+ وه. 2

 00 علا ب موب اكل عتفةسخ اكل يسفلاذخأب ءادةعبلاو

 نمّدشأرا ذم لسثملا فو لرةعيقوواعوو عب كاس عقوو لعنلاكلعفاو تربو

 لعد نطامّنوه أ ناك هبف عقو اذافتو 0

7 - 

 هلوقو سوا ناو اولوقلا عقوو هز و هندحأ رمالابعقوو زن اومردقامهالكهمقوو ىلا

 يسدواذاو لعأ هنادسهتاودانعمح اجلا لاق هبادوسهلا جرت 1 ا.تييلعل اوقلا عقواذ او ىلاعت

 مهياع عقوالو لجو زعلاكو كذك هءوسيأم هب َمقوأو ضرالا نمةبادمهلانبرخأ ءهملعلوقلا

26 

 | ا اساسا سن اقرا قالا ل قو وم سيلرتو مام داموا

 ةرقلا قش *نآدار هنا ن اعبشلا 00 نم عع ةناهتاقةرقىشب واوران رامبل

01 - 
 9 نه صرع

 نا او نخاف هلك أ اذا ناعبسثلا عبش ىلع نيتي الاكل 8 اذا ما نمت وم رنرنل ةنسال
 م زي و

 هعوح هند سنام عتابا واثلأان ود ةرع قسأ دو ةرع 302 اذهل بءالزبف وهباوقدستن

 معو

 - -اةنعقاولاو رهدلا فو رص نمزانلاةعقاولاوٌةهاَدلاةعقاولاو هنموهواطسرهدلا همقوأو



 1 (عفو) .٠ . نيعلا فرج * دالاس

 اع ىرنال ىحو بتذلاو تلك ااريسغىفكاذ لاقي دقو اهنةريكلاةيعاو |

 هوم 2 د سود

 لاق عا اوعولاو م وعول نيمو ةعوع :وبلكلاع وع ولاسةف ةياكجلا ف كتاسيلا |

 كلذكو لاق واولا فرسكلاةسيهاركمو حنو لا ازرلا نميازلاسْب اك جاوعولا واو سسكيالوأ

 ءاسلانال رخآ ىلا بلا يمد ايراقانابلطلالاعتو معابجبلاوةسمعيعيلاةباكح |

 2-ء

 نيب واولانوكيقتسدفهلوق ةريسكا قتلا نوصقتسيف مهلا مقل واولاونترعسك نيب داولا نومة تسفر .تكصااامقاخ

 نيب علا هلءإو لصالاءادك رعاشلالاق ةيلَلاوٌتوصلا عا اوعولاو ءانبلا لصف برعلا مالك امه دجتالفة عش ظ
 مويععم همأ هم هم معو,

 بدسملا لاوو 3 اعاوعوهيئرملل عيجست *

( 

 هم 159

 عاوعوفموقلا همت #3 محال ينك موقلا لغتي

 لوأوءادشالا واعولا دعوا ةلاقي نادل ىدمالااجوادحاون 5 ايدل ع راو ظ
 ناقايك عاجلا عاوجولا ليقو لئلا ن مس نمو أ عا اوعولاوهديس نا لاكثمغي ا

 رعشلااذهىرهزالا سنو 95 دار ارا * نط

 عا 2 ودهن وصى أد مالا ع دوعو نمىزعملا اوك هلع و رفنت 2 اوىلعشتد د قوت ؤذىالا

 ريبكو ألاف 0 وامل كردزالا ممم سانا

 لبقملا طاطغلاك عوامولا وأ.« اوأراذا ف اضملانع نوال

 هلوقك ةرورضلا ءامل 1 عبو ا ودا ردد نبا لاق |

 اينارتلا فلانا او + اسناو ٌرلااهتاداس تركن أدق

 اولجاذ1ى سشانلا تاوصأعواعولا ب همالا نع مدرس نبا ىكبو ٌتنيعضلا لسجل حولا

 ىّدهلا ةدعاسلاتو اض خوة ذ وقلي وأ

 ب رس سي و اعدم

 ا
 د

 ازكح حلارصاتسالوق وازع مممارعاذ #4 له اكوور انف ا :

 باوصهشما- مب ولصالا '
 ١ هداشنا نبالغ عافواهعجبو فالغلا موا (عند) عضوم عاوعولاو ىوانبا عاوءولاو عوولاو اوأ

 لهاكءانفاوورع ىرصتتس عافر "را نبا لاك عافو معجبو ضرالا نمل علا ويعتب
 عواعو ىطم م.نمازغامادا هس م هو) 9 ب إش |

 . لاقو ىذت هدمت همتك اعفوالوادارتسم ضان مالو * هداوسن «هناكرأ تك اخ 0
 هَ 25 وم6و -3 م

 دعب سومأقلا حرش ]| لاو لاو ىرب نبا جو ىناتلابهل ةنالو للا ثم صوُفاو نيجارعلا مدت "هنعمل | ظ
 هسب عج 00 ا يزابنآلا ناو ٌسماحلا لاق لاق ضويلنا نم يلا اعيجب فاقتلاو ءاغلابةعبفولا بو ولسنا ةللاجرلا ىطملا كاذكمداربا

 : و ا



 قَلاو َكاضْعا ان اودسأ ارقد الحر حيرخت ننعم اوهرك ذمّدقن ”ام عضولاف مالكلا دودخأ

 اًبَدهتقسالو ارش : طنأت مآ وقى ار ءالانيادازو ءاكيلا فقالا نم
 : الو ادتتمأالو '

 ويسد»و م" < ا

 0 اوماعطلا نمهعنمفه لعل قثي رهو ديكتلا نيل نالابنا دك ةيرلتقهتمعطأ ||
5 2 

 هل ع

 ظ ول لاخلا تشو اذنكم اااهماعلا نحْتَم تونر ف دكت دكن عطوم ىلعىأ ادقثو

 ِ لية مفاهر ا .رخآف ككترطلاشوعتو قالو حضاووب و ام لو فارع عد

 ش ا ؟ياعزانخ الو عضال[ لهاوأ ككل ناهز عطاو نع راهراععة زل اَككشَوَو ةطشا

 | هزتكن هتناكتااماف هلو نمةبعاذلاواولا نماضوعءاههلا َتْلعَحا ذا اذه ضلا ندر ةعَّشلاو

 1 باس ءالوهو حئاضو عمو ةعبضولا هللاشب ضل ىارعالا نبأ لاقولستعملابا,نموَهذ ||
 م8 ماك و 1 0 ةم و

 00 خيرت اغاو قونو ةغضاوو عضاو ةقانو هنم نوح رخال هيف نومة ضح

 زعاشلا لوقىربنءادشنأ اوءانملا لوح ضجلا

 سماوُقلات اغضاولا ىفاهلامأو * ةبسحكنارداعلا ف ىحاضوأر
 رومدص س سا مع يب

 مو سد 6 صصص

 ١ 0 و لاقبو ضنللا قةمقم ىأ ةعضاو يول همسووةعَوتق ثسضودقو

 تَعّضو لنق حوت لفءاملا وح ضبا لب ل ا الا

 ىآىر 59 < و 89 صا

 ا لوقت ىنارعالا نبا ىّدعيالو ىدعتي ىرهوملا لاك د هور ىهفان !اهةعضو و هغيضو عضت

 دشنأو ولكنا ى المال اوّل انعاضيالا ٌثامأوانيعضوأ برعلا

 م. هو اود < « :١

 يمرر تب #2 خالو تف سالاوجتو

 ةرلإ معا اوملاوغسلا ةكراشمةعضاوملاو ضل " ,اكترتةعبضووودموقو" هامل عبار

 ىأ عاضو مهتموةنهارملا ةعضاوملاو هنقورظانت اة بحاسعضاوتأة شاول اورضالاف

 برضارعشرثك عضو و كاز ءالا ثنا ع قوما ع
 ىو ةسضو لا ةعضاولاو قابسللا نعنع

1 

 ' سونام بول كل انهعوضومر ادوعضوم عوضوموةفورعخ هلمر ةعمضولا

 يعوعولا حار ناعم سنا تاب سل جوع بل (م) قللت كتم

 عا 000 نع عوعوبيظخ وق اوت ئرهزالا لاق اعَوَع عونا !ىهسانعرو

 'وبالكل !تاوضأ نم ةنوأرلاو 0 كو اوغتوووفلان سك #* لاك مييقتعن
 010 ةوص 7 ع تور

 عاوعو فيا ةوارسك نوجالو ٌتوصو ىوعاءاوعوو ةسعوعو ئذلاوبلكلا عوعو وكوأ



 ؟ا_(ظو)__نيتلانفرخ م واول لسن
 اولي لاقي موقلالاقث وجو داوي ونيبرفلا كوره هضفاكج

 ع 6-5 و

 لاقت وةعيدو هند :ودسا ىأ أعيسضو بد هْذِهملا قود 9 هيفا نالت مج ولوقت ةنومهعلاضو

 ظ وكت هرم أعلا باهت دكت الملاَّتاثيدحلا ىفىذلاامأو عبضو ةعيدولا

 راهنا! “ىو راهنلابَبوُمللمللا"ىمل هدب عضاوهلناناثيدسللا فو ىشماذاهمادقأ تدع

 اذك طساب هتلانا هلوق باس رخالااةيا 4 راف رصدقو طسلا انهه عضولابدار أل بللا#بوتبل

 0 ] احا ارو لاهمالا عضولايدارأ ل قو ةكشالملا ةنجأعضوكديلاو طسلا قزاجيوهورل ا ئ

 0 (| لجالا مالو هنعاهعّسي ىأن عى ععماللا نوككو هنعضكاذا نالف نعمدي عضو لاقي ةيوقعلا

 ١ رعد دح ىو بناياعلو وتلاءنيذملا ىَداتهنُأ ثيدهلسا ىف ىنعملا واج الاهتكيلا 8

 نعتاكمبلا عضو همر مسيو هيلدا لصون نالاو بسك دي عضوه هنعمل

 و سه و وسهو) دو 3 -

 ارمي هسفاخن مهقوفامك لذ عستي مث ” ةفتظو شرفي ولج رلرتذلا عضوملاو هلكأ !ىدحالا

 - م ماس

 همدق عضل :لاعاف نانا فا وتل أرب ذا هريعب عضت اوبدعوهلاهو سرفلا كا ديدسعولا

 ةءورلاع هك ريفهنقنع ىلع

 ه2 هه م 0-2 و32 هو و ومصر ه2 ىو سو ه_--آأ

 هاج كاعضت ديت 5 هلجتناواروحامك.لع #3 هلقثا فذ هنثا كن اعأل ١

 تيمكلالاقو

 اذ< ملا تداهلوق اوبكرذادجتا فاهيكأ هدي د شيطان ادق ةتدصأ

 3 هه مو

 ل رحولصالاب ْ : تيمكلادشنأ و 0 ولاد امزالن 55 دقو ادعم ْعَصْنا لع

 و 9-5. ودم سهو

 بذجت ةمزالاوىرخال انتل ١ عسل يعراك نهضت اماذأ

 د1 و98 3-6 2 - 4 هر 18

 1 ىذلاامأ اودوصتمعصوم ضد وهو ضءد قوف هذعب تعضوو هةر :ديراذا مدس ةماعلا |تعضوو

 مم 9 ع لسع

 17-7 نع ةداكوه لسقو ءاسنلل بارمض هنا ى أقنع نعماصع ع شيال سيق تنبةمطاف ثيدحيف

 ضج ىلع جلا اميهالك ل دبلا ىلغ عضملاو عضولاو هر فس قواصع لمد رفاسملاّنال و امنسأ

 1 ينل ال

00 4 3 8 00 

 تاو 2 هرخآف 0 و نو فارسعالا نيالا 1
 هم 7و سوس وو

 وهو اًقءملاقو اقيم "ألو المع هتعضرا الو نتي هالو او

 ع ردع بمال حلو



 هل هىئعينناهل هلوق

 راش. داف ا5كلملا عئاضوو
 حرصن تصحاس .وماقلا

 دحاوو دحلا هذه دحا 0

 ىىرتاكر الانبا اهلقام

 هبتكة فهط ثيدح حري
 يضم

 ”(عسو) - نينلافرح ه واؤلالشن 6
 سمسم 1

 قنعلاري وهو تاثرعن ء عُقد ل_سو هملعهقلا ىلص هناثيدحلا فو ترا

 مد س7 ةدمو ةمع م

 هنو ماسالا كلتكوا رس ىف ةلذل ما عناب راش طلو ردو اذاف

 عضو دون ىلع هتاج أب ك ١ رلات عضو و بجالا تهمس هللاو كنا هنع هللا ىذرورع ثد دح
- 

 م 2 ست وس

 لاف امف عرشملاىأعولا بك اا ةيشلا ىف نعل الارث ديس نيةفيدح ثيدح قوهيوك م

 مه ىو

 هعم-هنا سهلا فأن عىرذسنالا ىورو ادن وكيالف رو سدق ضء:لوقي دقو

 عرسأو ا دعا ذااعضو: عضو ريعبلا عضولا شب لاقف اذه يدنحإ ميك يعش رع ديوتي
 هه ه- 3

 خرتمأو ةنلولار نئاطاذا» هتمكحربعبلا عضو لاش واعاضيا هعضواانأ !هتعضوأو عضاو وهف

 لن الاه اش هتك دارو

 سل د # © ويب نيو لك“ 7 تح ايو ضب 3

 هرك ا ركو :زاع أ ةنوحم 3 هناك عضاو ماكنه

 ةعطولاو ةعضولا هذهربغ عضد, ىبا ذا ناو“ للا لوقتو هنفدَسُنأ ناكملا فئذ :لاعضوو
 سمدص | لى

 هلام ءأاو بوثلا ىلعّنطَقلا طولا عضو واولان «ٌضوعةءشلا ىفءاهلاونعجءاك ةعّدلاو

 و 20

 ىرب نبا لاق ع ا دامي ؤ دكا عددا دب وع قس لترا زا

 ريصاوُ اريد هنأ ”حاقفلاْعْطْو 3-0 در لا ىطقاس اووى

 وم و

 كموقع ولو اصول ايمن يال روك ىف نوعضوب دل نمموقةعبضولاو
 ىربتكن

 و هرو

 حلاسكاو نشلا مهوادبأةعضوامباوريسصي ىىرخ أضر أ مهتكسبف موذرأ نم مهل أر

 صعب مهلزغي و موني تاك نا هرلأ همس م3 مهعّصو نيذلا عئاضولا ةعمضتولاو ىرهزالا لاق

 2 2 20 و

 ند رم ناطل_تلاهذخأب م مئاضولاو لكؤتفنعت اسلع تصل 1مم قدن هطنح ةعيضولاو هدالب

 عئاضوو لرش .1منادوا بايك ادنب هس وول :القؤولا عئاضولاو روعلاو جارت

 مهلاومأى سائلا مل ١ 00 الملا لعنوك.: ىلا ةفيظولا ول يور عانوا

 ًايشاهف مكيلعديزئالو مكعم اهزو ايتنال ني ىلا زلت ىتلا فئاظولا م كل ىأأقاك زلاو :ةقدصلا نم

 نماهريغوب ور اف هنو رثأت_س وم ت.ءر ىلعد وو :وةيلهاشلا ”لولم ناكامما انعملدقو
 وهسه ع 5 ست وم

 نكي « بنك ئاضولاو مك اود لن :مك.لعهوفط و مككو انمناك املكتمسملا الىأ محسغملا

 دحاو نيتريخالا ند 00 عئاضولا فدنر وصو همنا ناو ئبندنا ثيدخلا قومك اه

 راك



 تارتسلا اهتمام لوم ن1 لاه ١
 ا

 ٠ (عضو) نيعلافرخ « واولال ف 54

 عصب نازح ا ءُبارمّسلا لط 5 دقو“ابظلاّذالاذا ت تاعلشو

 ه مو مرض -

 زا ووقع نبدي ردد شنأو اوس دارا علا وىرهزالال اك

 0 وم سا همس 8 سس 9 اص م 92

 عدص: امان 3 يلو 2 كييف 5 00 تاما

 00 0 قوه ه و 00 /

 يي عع 5 00
22 - 

 - »خخ

 و رعوأدشن ًاووهاهعضواو |||
6855 

 عاش الق لاق « فأ نم حال ادقامادنا
 0 .ِ ص ع

 لافولاقانأ اهئعضوأو ناصقرلاو ةثوهو ةقانلا تعضوىرهزالا لاكريسأن أ ىعُردالعأ

 و د29 5و5 دوس

 ع بالا ثيللا لاو سلع هتلج اذان !هنعذدضو ارادعب دارنا مترا زال نعل نبا

 1 اومكلالعباوءضوإلو لات اوقدنمو ةودرسو هزاعطو ١ ظ

 ع8 25 او ص ص رب ع ١ 2 ل صحا ما نيا نه

 اعضوأو لك ًادقادو كدوك 5 ىريالءاجأ سها نيدرتاذاسع

 5 م2996 ع

 و طظذالاثءللاربتعاو وُدعلاو 5 عضوا جاب سرور يلو تبلل ىرهزالا لاق

 عاضيالا لاك ار هلا 0 ةردشلا ميو مكلالخاوعضوالو ىلاعت اوقامأو بى رعل !مالكف رعي

 سم دس يب

 عضوبكا ارالاولاهاعر وةقانلا تَعَضو 2 ارلا توا لوم نرملال و مولا نيو ريسلا

 9م همس همدءوو  ىوداوس

 م-مكأ ع اوبشن أم كلا ابخاوعشوأل فو 0 عض ىذبال-5 © ىلا ١ د دشنأو

 2 م ه0 5 هر

 عضوأن يأ ن هلاق وو : ىل- هعقونالو اعضو تنجو تعض ألاقي شخ لا لاك و مكلالخ

 اولا بك ارمملعأر طاذامهاوةو .هلاونأ لاك دس ىلا مالكلااذهّبكا رلا حدو أ نيأن .و

 مالكو ىر_هزالا لاك ئذفعاضإالا نم نسوا نأ نمنع رع حضوأ نيأ نه

 هءاعدللا ىل_صدناثي دملا ىو نرعلا نملاكا اوف ٌسءعسدقو ينفلاو أمام لع د علا

 ريس عاضو الا د_.سعوب لاك ريس ىدا اوف عضو ل ةنيكسلا هسيلوةفرَع نمضاخأ لو

 دشنأو سنا لثم

 كان ىلعماقن عضوأ لو « الحرو كلر ٌتيطعأذ ١
 -وه.ء 5

 هريعب ىدشي نأ عاضبالا ىرهزالا لاقري_#لا ةعر ىلع لاذ هك ارد -ضوأوريعبلا عضو



 6-00 ديور / فيرد لا َح : 0 نيف ا ل ل ا كون ل

 57-5 7 7 ان 1 7 7 1 2 400 4

 (غضو) ؛ * لال افرح ها وار( سف ك1

 ' لاه عفرلابهرعأا ذافاهب لدعلا المس ىتلا ةعكر 1 ل ا م
 2 باص

 ا مد ه جس هدم 8-ء ب

 | عضاو كوه 000 6 سراب دا كرعلا مالك ن هات هو ىرهزالا لاق عب دار
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 فالخ ةعضلاو ةعضااودرم ىلع هيفهّنشقاو اذا هالا ىف هّدَعدوأو هما ءاوهشت ا“ هلا لع مولا

 ادعس مةئروةدعُر 2 سايق ىلع ءاننلااوفذحه عضو لصالاورْدشلا ف ةعقرلا

 ةعضلا اولاقف هلك .حوم تناك ىتلا ةرسكلا تااز ناوهلاح لات اور هلعف نعاجب

 00 فرك 1 املا" الالة عسر نفط ةعضو 3 ةعذلا 000

 هج إد هر ب < و م ص 2 و ا 1

 ساه سادس رع 0 لس

 | ا عدلا كار تهل 0 ىرئامف

 م ص

 : اعوضرواعضو اهعّض هس ل جرلا ع 0 ع هركدىذلا ا رولا لع مااا

2 02 
 سانلا نم ىنذلا عسيضولاوهتجردن م أ نالفهنمعسوو فبما بقة عضو هعّضو

 اهكممشل اواو نخ دعو وق نءىربنبا ىكحواولا 9 نمضوع:اهلاو َه ةعضو ال

 ثيدحل اف لاك ب هال 0 اورمس ةدشوقن ل عولج ى أسر اولاف

 عضاوتلاودف ةوذحلاو اولا نم ص صوعابيفءاهلاول ةءاندلاوث ا وهيا وللا عّصلادعضلا ركذ
 0 ا ا هه ءاوق52د هع

 تعضاوبو عشتاهسف وُ حسو رم نالقلدلاقيو لو 0 ا

 اعلا رسال و عض او مدل نالاقيو لئلا لطماراز ا رطانع تقال لضرألا
 ما ساس ص

 ثدى 07 نالففلاق ودعل ى انما :امعماوو الطلاب ضارلعو

 و 1

 ناك اذا عضومنالفو ثنو أخ ضو هبفناكت هللا هعاؤ مالا ,ناث هد اىفو

 ل الا ل 2 و 5 وم 2 5-1

 |هيفرسسَسوَنعاعَصَو عضو د عضراو اهينعوضوموهفةعيضوو هع ضنا عضو هو اثنخحم

 لاهرثك أ عاق مسي لامٌةغضو

 ومد < هه # ه< صوب جو م

 هرمدعت عضو نا ماحزلا ىفو * ةرخسعلا اس مج راعناكبف
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 و 2

 هيض رششردح ىو تدكوأو ثذكووٌت ةضوأو لام تءشولاقب و تعضوكو ديو

 07 اتا

 ىعد 1 د عمل اف عضودقو ةراسكنا ةعضولا هيلعابططصا ام ىلع م رلاولاملا ىلع

 0 دك .اءم عك ره

 تاو ردلارسنوها عض طولا ومبحكىأةعقودو ةعضوم ىبلق ىفءار لا لاك لاما س ار ننمةراسنلا نأ

 ْ 5مم 9 ص <

 | رو راعسو تلو بيلتا وفرع .اوتنستلا دوب ,الاريسس نم برمسَوه ل قو لب الاو

 "ِ لاه 0
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 0 نا ا ]1

 75 - سلس جت - ص

0« 

 مب (عضو) نعلا رح « واولال ضف

 يجر <

 ب اعوضومولاعضوىدنماوذلا تسود وةردضمعشولا وأ ءنعضومو العض طوم ف تزرا

 ف طن هلوردصملا يد عرسولااشيأ ع دولا ماما ا 1 راع يلون

 و رز 9س

 0 كلام دجال يول عاشرأ عش ءدباودلام ل ا

 6-0 1. ماع م ب 0

 نايتس يا رتزبخؤمر الان تا تا

 نمي اورو تيسر هادا سلو هب برص يأ عصو# هلوقف ةمسمض»بلاكو نسل

 هس و 0 مو

 ءاهلاا دا اغا ٌطوهعسضله دب نم "ىلا عضولا شي ,ةنسذلا ىفىعي هيل اننى أهعضو م ده سرهش

 ىو-سو

 فدسلاف ةيرضلا ىفءاقلأ هن ئكي

 ايومااه هر و قوف ىرتال 0 تحاول عزاوي

 هلك ا عضو لاقي وديب رتل طوبللا عفراو هببو رخل ف فبل عضوا نعم

 هوعسم نبا لاف حاحا لاق مس ا نمعس نا عاج ملع س مدل: ىلاعت هلوقو

 نب رحلاق ا اذاهنم َعّضوساد قوطي اللا ةعيضولاوادرلاوةفمللا نصت أدانعم

 9و2 هسو و وهي هم و سى نباص 2 0

 اوعضوتساو اومويلع فشواور مسخ 2 اجاب نكت ا ا

 و 3 1 0 همص وع 0 8ع 0

 عوضوم ع نيدو هنع ولت سم اشو هعيش هانا عاوأ م نبدلا هنععضوو

 5 هةموو ار هم -ٍء جعمعص 2

 . عيضوك نعني اذا نيد # هدور وألا سلا كب ِملْعْناَف

 هم, دمع و +
 اج قايد ال ببالا نيد يلع اننلا لمحت ىأدي زدلا 000 ومي مب ىميع ليش يدملا فو

 ةيزالا عضو لاوم هال 2 : سانلا» ءانغتسالحاتحربقن قالهنادارأل ف قو هل زدلا هيلع ىرجت

 ادد اه تلقذخؤن عا وياذافمهأو وقت ونيل ملال مهدي مخ ِءرشاهغاانال طقسنو

 ضنا رقلا عضو ىلعةأرثجا ذه ىفو اضيءاكرلا هلاكام ىلع درط و لا عتال رصلار ذلانافرظن همف
 و و 7 نس عدو

 تك نارح الا ثيدنلناو نضرالاب قصب وهند ىأٍهلا عش وُثندس ا تاديعتلاو

2 

 نِمهْنع طس أ 1مّضَو وأا رس عمران هثددلا قو اهتليقس أى هنو اذش نرد اٌتعضو

 م "ماي 2 هده ء.-

 ار دن بهطضسي يأ هيقةراسيو رج 0 :امهدح  اذاو ثد ديلا ىفو 75 .ثنيدلا لسصأ

 و د 2

 اربعت راك ميرا ؟ةاعلإ ها يابس ناك نأ د يعي نس ل

 4 عدلا#. عيطو 1

 ل اوقيلادعالا هسا 8 لا 1 اعاذاو ف :رملاءاذغلا مدسع : 0 ا مك 2

 ا لالا ءالا نسا ن ع

 طبضادك لعلاعضيو هلوق

 اضيأهباهنلا فو ىل_سالاب

 دارملاامرظنمل اوهتارسك

 هديك ربك هذ 98



 لبسو يملا هيف علتأ وهلوق

 لصالااذكبشلاه مف

 ها ررحأو

 ظ

 (عضو) ٠ ٠ نيعلا فرح هه 000 ع5

 ص 00 سا 22

 اذا 2207 بيشلا عدو هالعىأ ولا هعلدتو وهف دعم صاذا لس+لاىقنالف عشوو

 يا ل الناب لج ريفا ةمولاو سو و ريسقلاهيف عشولاقيهالع

 راسبلا سأر ىلع هريسغو 1ع عيشولاو عوشنلا ل شم ىيبصلاه ربو روجولا عوشولاو
 اننملع موقبر ايلا سأ ار ىلع عضوي ةلظرلغةبشخ ةعشولاو قالا هيلع موقي ةعساو تناك اذا

 ادئاص مص حامرطلا لاق قاسلا

 مالا عشاان 2 اك اهنعهتلاَلَز 1
 8 هن ص ”- مو و

 ةفن ساه جور لكم 0 ىلا مباويهذ ىأ اءاوس 0و يفرم االو عت ليهم نبا
 : ةرتمع لوقو فورعمامامهالكع شوو عيشؤلاد

 صو و نمءص هدم همروم هد وو ه# ص

 "م ءدلا صانع رف او 2 تعم نيطرج داء عبي رش

 - ”ىووو

 انتل عاشو قكلذ :ركذدقوارارطعضا نيس "لا لاقف تا سا امع عيشوو صرح دوهانا

 دالوأ ن مريغصلا ليآو ريفاصعلا ندويغصلا علو سولو (عصو]) اضيأ هلوهملا

 نمرغصأ ل قوههس>ر غصفف رغصلاروغصعلا هبشيلبقو ر يتيح هوه لدقو ريفاصعلا

 عصولا لثمريصي تحملت عضال هناو لمف ارم! بكم ىلع شرعلا ن!ثيدحلا فو روغصعلا

 حاولو ولا ليقور وهنسعلا تصح صولاوٌناعصو عمجاوا وكسوداصلا فب ىو ري

 11و13 نماىزد الاب تعم ىنأألا مهمالكن اشي عصولا صسأ لرم“ لاك ذو بدك

 ىتفرئاطلا عدولا نم
 هن دوما ىصح َنْعَصِي سب ىلع 3-3 ىوسو ولف ام منن

 ا لا اوضااىرهز الالاف ضرالا ىف منسدعِب صان غصن لاق

 -وم<-و

 وقح ىن ا ص-ناوهةوسرءامأو ةمجرتلا هذه ىف ىرهزالا لاك س :ةتانمّتلا قءياهتقرف هدا

 هر 8عاخ يا

 امهيف نيتي بلع شنو اعوُضَومواعضَوعَصِبهَعَصو عفرلا دض عم و د مورلاو أو غو

 هوس 723 و

 1 ا 7 را 0 لو حوش

 1 مجلا 5 و وهب لا

 ا م رت لطول ذهل نيت او ءزافاعل هتعمل

 ىث بص اه

 رمت ن ا[ د->اؤنرعلودعمودانمتاو ناكمالوردصع سدااعوضو هاما ناك داوم 583ر>وم

 لاق لاق نرعلا نك ىايملل اهاكحس عضومما نةغل ةعضوملاو وانس لو ةدلك اًدهرماغرعلودعم



 درا 0 حي

 نتي

 عاق (عشو) نيعلاف رح. « واولا لصف

 و 5 0-0 290 7 5 وءور ا

 وشو يدار ردع حا + ا ْ

 معو , 1-8 18

 مذ عوشوىورو ةهعوشتل- ءاواذاخج | هرقل واظلاو تلخلاو ,اولانا ل | .ةوزنكع وشو لبق

 2و< هد و

 عوشو اورنمو قسنلاواو واولاف عوشوواولا فوهاو رن 3 واولا
 رهزو»و عسو عج وجهد :

 277 مص 8

 درت ىذلا عراف ؛ ئذلايف؛ ونلا لود عيشوتلاو :عوول عدباوناسبلا نعل ل لوقا

 متماو عئراطدخ اواو طأ ىلع ع مج ااموهل. ةوءريهازا لقرلا ع ووو ةقَر ذملا عوشولاو

 ات ,دنااذا"هلةبلا تعّشو ىرعزالا لاك هفار طأ ىلع عة+اوأ 1ه .ردزح رخل ةيلاورصشلا

 هبه و

 موفركى لع اوعدموو عئاو اهضيو ابارك لوس را علو ةعيشولاو

 م ه6 - سس صدام »ع وى همو

 ل لدم ندع كولا ةوح ليف ئاس لوكيل شوا اوراس مهماتسو

 ْعّشوملاو ع .ثوتلاوهو هير ادملا كي ف عسوأ بع هرادج د. نأو دواعيشو دل لعجةمرك

 هم < 0 ع 252 يي دارو دعس

 95 ردكب ع وبل ساصتلا ىف دا «حامملالوتوادسن مسني ناحوملا ىلءةريظحلا لدم لع فعس

 0 ا نالردكبس دل 0 00 امال ع و هر سغن ق لبقو

 سوو ع :و هذ

 قلت ف عسسل أ ن نمش كر 4 1 ةوسشل عبو ايناوللا هيسبلب عشوملا هنمةصستلا
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 ثيدحلا هنمو عئاشو عمجاو ماليا هصاصسسسو صلاك ةاعرو لاق فقسلا تابشٌح ىلع

َ 

 را 0 وفعل ميسر مال 0 هلا و

 سل 1 م مسوس موو سدو ه دمو +

 امُعملا عجول يوي د 3 مدعي فصلا ةْرَح نةتفعراد

 سما 2 10-0

 هم هرهنسالوإ مو ىرب نبا لأق اديدج ل عن عي ةزعد ىأ

 و 1 سو ءر د” هري< 0 - 3

 عمو نال لعبت 0 ومس ىو
 ىسئر ىو ير عشا 0 هلا فقس عسشولاوهريغو مالا ” را ىركلا لاف نا

 ل ا ر كسع ىلع هنمفشي ركسعلا

 22 9 و

 ن:ليلقلا لا مولا لدفأا عا 11 نمديدلا عشولاو شو ردلاف كار مدع ولا فلو هيلع

 اعشو عش انسي عشو و ل1 كلا - وةددنح ىف أنميو رشلا عود واوزبللا 1

 ور -2-+-و يو زم همءو 00-0 2

 نع هلل قوت .هسبن عوشوةناوءاعرت همق تةترااذا ل: لبا مغلاتعن ووهالع هعشوواعودوو

 دشن او ىننالا كل ذكر لاق ىارعالا عا
 6 قوس 8 و ه2 8 هص 5 هذو ةهمود

 لبا عوشول مسلا قءاسو #2 لة دق يش ةعقلا هدايو
 ْح ست 02

 اذ كريس فت ىفىل قو هلوق

 ها ليقل قو اونلصالا ف

 لصالاءاذك ملا ىولب هاوق

 ىف توقان مدعم ىف ىدلاو
 ةفاذكوةقرب
 مرخ أ ةقرب وأ ةفانثك ىولب
 حشو نوتال ا ىلع

 قادكحو ءارارمرخأو
 برسل !!قريؤسوماقلا

 مزخ ا اضدأ مهتما ف نكل

 لبجمسا ىازلاب رجاذز و

 هم هر نب ارهش قءاح

 ملك-الرادلا م-رلامالأ
 اوف هيلع ىاعصأ حاعدق و

 ةق وسم ىعملا وأ مْزخأب

 ْ مزخأ ف وسلا كل ىده اع رالأ



 جلالزاغلا اك امل هلوق
 رظتملول_هالاءاذك

 12غ . 3/1 كاك 7 دم و ا تا اللا هاد وع نا وع ام

 5 _نينلافرح هواولالسن 7#
 2 - ءعذدل< 7 -

 كي طاب :امي سلب لعأ ىأ طقد-: كر عسوأقاطنات ةفاطقهفناكو

 لامقيوهو وذا ةعساوأ عاسبلنةان فمي ماه تدم حفر عوام

 رك كلف با دى اس ووم

 عل بدنا عاسولاو لاطو ددم اهريغو راهنلا عسا وعستمع انبوو عسوريسوهستمرستكلاب

 ٠ 7 خا ىعمف لاحول مح اك ليالي عمو فريش ىأ عم ادن عىلامو هةاح

 دقو مد هحلاءام-أ نم 2 أعد ىرهوملا لاكاس رعناك نا اًذه ىأ من 0

 سو هم اح داع دوس

 ةرورضفالاركشيوديربور.ءد وف هرئاظت ىلع الخد.الام_هوماللاو فلالا ه. .اعلخدا

 ١ ررطءاّرغلا كن ًاورعشلا

 "لاك هقالثلا« ابعاباديدش » كايد نيد اولااندحو

 عبو هيغلاقو دعبل يم ويرهزالال 5 نمالب 1 ترحل دىرتو

 ىد ٠و :

 لورق ذاع رمش ىفناذللا نضر امهو متم ودعس نينا ١ ام صرحدو

 و <« ىو. ةهم "3 # -

 ليلا ضايحن رش" ارور 236 بصمات درسوا "اهب تيرم

 3 < وو صم

 ٌةعيشولاو لزغلا, نيرا نونو شعشإلاو لاهور نا م

 تناك اذاوألسا برعلادنعى مونيا نسال بع 55 ؛ىلاك احلا ةبدشخ عشولاولزعلا كا

 ةم_صقلمقو لْرَعا ااهيلغٌذي ةصقو 0 ةريمك تناك اذا عشولاو ةريعص

 ةمرلاودلا * عباس دل تار ولا ينتاك نايل ااههنل عم

 ل دو و دص -- هَ ور دءودم

 عناشولاب» دريقاملا عشنك 0 هني دا 'تاقصعمنمب علمي

8 

 2 2و 5

 ار عش ثوهنم شمل وفن ادع 0-5 عسشوتلاو
4 

 ةسو < و دوه رص سس 2

 : اعشوملا نطقلا سايقلا فدن 3 افامالاراشنا هوك , عاصناف

 3 ساس 7 92 7 سوو

 ىهىر-هزالا لاو انوه هوا عهده عاصم صدي نهذو*ى هادا

 كئالاَذ نصل تد#» لانه نمو ىثولاتاولارعغو نإ نان تي نار نول تلا انلع ىؤليةصق

 5 هد 622+ 9ع 0 را 32 ب 0

 ةعيفدالا هباهو هت 1 ا 3 00

 دى ه ص رك 11 م ووض

 لاش . و'لصلو ةضجاسو ةعيلوو ةعشولا ءرغملال ازاغلااك امل هن وداد زعل وشو لا
 مسصارعا صاع 2 را وم و 1 ع مَ 7 -- 1 7

 لعيهقر بولا عشوو بوثلا ل عدم .يشولاو ب رمال بدوار عليو وشو ويست نم عشو
 هم< مم ءهه+< 5و و و

 هلوقو رثكمو نس بذكلاب مشو ودوبلا فقير طلاةع.ولاو دوو

 امو



 سوو نوعي سم٠

7 0707 

ْ 

 :- ا 0

 م (مسو) نيعلافرح « واولال ضف

 مق رع و م 7 وس -و و

 0 ىءنم كدسحو * ع ب

 ءاغدلا فو مذ يلم 0 0 تأاتفثإلا 0 نأسنل اىأتأ رمال ةتلعت لافو

 مالا اذ هما شيا مىأ كلاما انفسقاهلطحا كتل ةجرانعسوأ م-هللا

 8 ةو<-

 00 ةقاطلاوةدحلا هعمل او عشولاو عسولاو لين لد كاك تتزعرايوبتلا

 منهو عقم كلاومأب س ّساثلاا اوعست ن أمكن! ثي د41 ىفو دسلاَتاَذرْدَقو ل-راةددج
- 

 هلادرخ تف هد->-قىو ميعصا مكقدلخاوسوفم السل كلون عت الىأمكقالسخأب

 حسو أ دقو هسحولا طم ا كلاومأب س انلاَنوْعَسَت المكن 00

 - - هو 5و

 نمةغمو د :ىهنمل ىلا عت لاق و هرقل ىلعو هر عسوملا ىلع لب د رملا ىفو هلامرتك 1 لح لا |

 اهلصادعُتلا و هشدعنمةعس سىلهنالاقن وواولا نم ضوءعءاهلا رديتر وس

 دما تا هلا هو را لا ءانعمكتم عسل لاش هو تصةئوواولاتفذ- 3

 اذه 3 ان كلوق لاثم لعالم كثورشع هعسءاعولا اذه والكب رم عسب اعولا اذهوءانمأ
 ةءم ذو

 عَ د ءاعولا اذبهاوقّنالمالو ىلعو ف لخدت نأاذهىلصالاو نعسيرمالا اذهورمالا

 عوام يئيى أى جر عتب أ قي ذهر ضو لنا عتب ى النيك يشع

 ما

 اليكشو رشعهبف عسي ىئ اد .كنورمشعهسف عسي هانعمال مكث ورشع هعس“اعولا اذه لوقتو

 9 هص

 لص  ىحةريثك ءايشأن ا مهرج : ًارغةفصا !نوكي نأ هللا هذهىفلدالاو

 كا تلكىأنةنكمو نا لك كلوقكهبلوعفم#“ اكهبلاى ىضيو هيلي امىلالعفلا

 يد ئ لك لداخل 06 ا كا تنكيولا تيماو

 هويام سس

 1 9 هدد 8 وى 6 5 م

 كعسوامى م ءسلهنال اشو كعسسو شى عسو ىدلوقب هس

 6 سوا دم ولو م اع 95ه 5< 8

 ةعس مضلاب سرفللا عسوو عسوُمس اوّمسنافوريغوتيبلا تعسووقريصالا فالس عيسوتلاو

 ةقانو عدو هوامش ةعس ذا اوس ناك اذا عاسو نيزقووينلا فسم موو عا

 ىلارعالا نبا دشنأ قلنا ٌةعسا او عاسو
 سام مع 0 5و سو 7 وه :

 اعاس .رلادومكلا ا يعا ١ اوتقلاءنسطملاز وعلا اهشيَع

 يسم سود

 لحرع شو هملع هنا ىلسهقلالوسر برضفرباجثي ددىفو بكر رفدعتقااملب الا ٠ ننكودلاا

 ( ريئاع برعلاناسل - 55)



 (عسو) 2 تنيعلافرح « واولالصف ا

 01 هرهوللا هرك ذكلذكو لاق ةسهعم ْنيغانَّثْعَ وأبا اوصلاو ا او. انصعميسنل | ضعءفف وردا

متبج نمنولم عانوألاو كازوألا مهتما دمه ن «نطب از ولو َحرو ل_هف
 مالا ذيب او

 ةعو و 7 2

 فكيالى ا مطط ل عجن ءلجر رونا هاعزبسدقثءدح فو ةأ حا مس اعوزوواوقّرفت عروق مدة:همط# هلوق

 نيلخا ىف فاول اوهمطتخع ١
 مّد-ةتدقو ءارلا عمواولا فىورهل اهر د أدر ذاذكه عنمالو هبتك ها ةياهنللعبات

 َك هتجرتعسو وهقلَح عجم رعسو ىذااوه عش اولا ىاعتو هناصسدئامأ 3 (عس 5( ىيععم

 لاقي عسب ىلا طعم انك قاع معساؤلا كابالا نبا لاقورأ ور 21 ءاتغو“ وش

 لافزامأ يون لك عسودلوقنمئكب طش اول لاقبو دعب لوقاذهر 0

 مهم ءموص م2

 دجال مهلطعأ لا يلع وهي طيحأ م عد هانعم 5 عسأامدلا 0 *

 ىلع 0 هللا ا هنئاهو مالو افي اذىلاعت هلوقفقصماو ل اقوه طمحأ ام عدفدهشارالا

0 

 ىلعة عسي هنا ىلع لدي مملع عسا اوهللاثا "هل بقلامكمهت 00 0 اوان ل وش

 ضي ةندعسلا و ”هلسبقلا لاك شا دن ءىرصقلادارأ ين لب ل ءىيثفق 3سانلا

 سدا ريب نم 82 ص سا

 اوقاحلاف 006 | اولي لعق ىعأ "ولما ىه وع هع هع س1 هعس ودك ةوقِمض ا

 وس ةم

 عيونو عسقو من ةعاسو ضلع ولجان يسحألا تعصو واولا تنل هش تناك
 لاق 21 ارقام اندلاهذهقاونسحأ !نيدلل ىلاغتةلوقوعساوعم_هأ او

 - : ف 8 و وعلو #

 ىذاادلمل | نع ةرحهلابسعاف منال ادعي نم عمناكن م انهش ضرالاةعسترت ذامنا حاجزا

 و ود واى ا ا 1

 نانو الارك دىرحدقوابيف اواجه ةعساو هللا ضر 0 لاا عربا 5

2 

 اودارأ ع تئانؤير الا ناسكلا عمو ةيوكحسأ اودل سن عليل !دادنأ هلل ل_ءحو هلوقىف

 2 يتلا مسو سا سدقأو رثك أ عسل . ودوو لح اءاولاق اك ةغَكلاءلطاغن اولا اولدبأف عستوت

 ان اودنأب اهانشءا.هسلاو تال وتر اةبزومب ب سروبعسو ًاواعساوهيلطواعاو هدحو

 - ه5 ع

 راصل لا سول. وو 5- أل عج ٌةعسضزالا نيب واهس اناعحدارأ أنوع ول

 لحرو كانط تا عير تو دورداهن اغا ًانوعسوملاناوهلوقو ىغو ةعَساذ

 ةترصس 7#

 هسيلع عسوو لثملا ىلع ةيهافرلاو ىنغلاةعلاواو سدت ىأس لحما ىفاوعسوبو“ ىلكاوهو عسوم

 ىو -: ام سا < م س3 مس

 عسومل_جروةسيلع عسوك هيلع عسمهلل ارداونلا فو هانغ أ ودهفرامهالكو مدياج د

 سقل اوه ١لاق هفسيإعسا ىلا م واواهيف هلعسستم ايندلا هلع



 0-0 ا

 'ريياسا اه 4 37 1701 اين ا 2و تتلون 00 ه8 هةركيز "ا 0 مب ويل © 00 372 00 ل ١ ني للا

 عوذولان : مهّللا ىوقد رول هلو عمنأ ىدنعو هلظال صناذهمديسنا لاق هللاىوقس |

 ينل د

 دار او ىد رفتلا رز ل حرم رالا لج 37 ه-امثم ضال عازراك ب رس *0

 ا (عذو) تاانع د قاولا للطت

 و توص 8

 ردصملاو مسالاو قرعلاوهو دان موفر يمل اتعنهتلعج ناو عادمشلا هانعمو ةلراعُلا ٠ تعز

 اذكعّروب ثلا عزوأدقو هءاعلو هى أ لاو ونشاك هناشم دلو غابوا ِ

 هنا ىنامحللا ىحو اأو أك اعود عزو قدح وول خولة وهنعفك 0 ١

 :-و 8 - ء

 ركشأ نأ عزو بر ليزنتلا فو هنا همهلاى دلا هعز وأو عاس د الأ نموهولاق عوذوعوأو

3 

520 

 ءايشالا ع نعىتُك ةغللا في وأتومب ىعلو أو مهل أى عزو ىعمو ىلع تمعن أ ىلا كتم

 همورو 0 0

 مهلمل ىأ هقلا وق عر ىنايعللا كحوكانع د دعم اع نشكو ل :م._ءنركن نءالإ

 هعزو دقو ئثلاهنعرو !لاقبامنا ئذلاب همعروُأ ماهلالا فراقي الءنالكاذو عولولاوهىذلا
9 5 

 تلاد ادقلاشو ىنمهلاف هتمولسسا ى أ عرواف هركشتللا تعرو باوعمول ا

 همها لثئنلا تعود ودوام مالاو هبىرغم ىأاذكو اذكبع رول هناوهيو غأاذااعازيا ا

 ىأ مهب امفهوعز ووو هقرو 5و و همس قئذلا عرووقي تلاوة سعسقأ 3 تعاود

 مرمء نو 0 م

 اهوعستقاىأ اهوعزوتف جلا اصلا ثيدسح فو اسامة روزطا اعز ولاش و1 1

 ا ب اس هي م 7

 هعرول هعزو 0 ههسقو قر 3 سانلا ناب .هعزوو جب اافدر 0-00 دملاى و م

 9 دعاس و

 فو نورت عاذوأ مهوب لاقي سان دا نمقرغلا مهو عازوألادخا اذه نمواعيز و ا

 نيعم رن ريعنرف ةرفتمنواصب ىأ غاز وا لاو وام درو رهدشقف "و] بلح رخهنآر عش لدلدح ْ

 كاتو -رعش ل وقر هيمءاسعإل ادع هن رول مر :اوناكمممأدا ارادحا وماما | ىلع ْ

2 

 قرف ىأشايوأ اوسانلاع ندع اهب وهانعع وهوا نغلانوهلسقولوملاانهه ساشا

 ا ا تيارا عال تارالو كولا 221كورذلا لقوا |

 نت عا دك ىامرو و53 واؤر ءودعأ

 عانو "الابل كل قرفت» #23 ا ا
- 3 - 

2 

 سفنلاديدش لا عرتماو لص أو قرفا منيب عوأو سانلا عت نءةذ تنم تو .انههعاز وألا

2 

 ودع نم هير ةرك ذ.سدصخ لوقو

 ةمص .٠ هوس سع ري 5و 57 نك ا #4

 دوقه دىمهل ىلأ تمشي 23 مهعزابو ورم قب تفرعامل

 مم 5 صر

 ع ًااهلوس ةقاثلا تءروأ اوانمتودنق ديسك ١ أ ةعقولا هذه ىف مهعزاو نو ديرمهتغامهعزانلاك

 د اهدقو ىر نيالا لدفلااهبرضاذالا كلذ نوكيالو يمصالا لات سئ ب و



 غل 7 نيعلا فرح « واولالصف 3503

 اة|وود 1 2 واه سو ئإ

 تكوولاَع : وفى ًاري#غل مهتم مشن نم ح رف وصلا, لكوملا برحلا فعزاولاو هتعرو كلذكو

 000000 رانا دوطافو مهر عمو تنماذا سدح

 5 33- 89د مو 7 وس

 قو 0 "لاو قرشتلا نعم هم اكفنرعلل وفضي مود متري أ ةكتالملا عزب

00 0 

 ب هدو 0 هع 2

 وص همم ها

 ماتا باكت 45 0 ا راي ؟تاطلنسلا م .:«نمثددسلاق و
 29و

 6 أىصاعملا ل نعناطل#لا تكي غىلاعت هنئاو نآ ارقلاةفاع ههفكست نرثك ًاناطلسا اًةفاخم

 ىِرَمَدلا ببصخل اوقو راذنالا وىبنلاو الار هلا هك نع

 اقم

 #8 ٠ عد هدو :

 دوقهدع مها فت دعا 3 معنا ورم بتي ارامل

 لعافلاءابو فطعلاواو نب واونيب غيل َبكَسَسْفا ضي وةفذللا ل طءانو اولا بلقفمهعزاودارأ

 ةغانل الاقءا دولا لعج مهتفلاع هركسلال اكو

 ع اوباما #2 ايصل |ىلعّسيشلا تن دئاعنيح ىلع .

 لصالابا ذك لعافلاءاب وهل وق

 00 00 0 0 دسحفو 1

 'ل 2 -

 5 مس 8 يرص

 هملعهللا ري رقفخب اة الا 1 تن | ا 0 ةداطلسلا

 عربدنال باكلاامسهالكعاواوعزاوو ىنايالو فر ريال ىأ نتي القار طب وسو

 ه7

 «كيمق فصلا مدقَتي فوفصلاب لكوملار ؟سغلا سراحلا عزاولاوهسذكيىأْمسفلان 3 ءتئذلا

 و 4 8

 العميري شدفوهنعدتا ىضوركيملأثيدح فو ووُعرو باور خب مدقيو

 نعسان انلا ةوفكنئذلا ن نشف ذارأعزاو عج وهوا هع وسد بقأ ان لاقف هنم صدق لالا ذكدقأ انأ هلوق

 نمصقألانأ لاقت بباذهنماذهرشقأر ك؟فاللا رعنأ هءاورفورشلا ىلع مادقالا همم ديفا |ةباهنلا فىدلاو
« 

 د < 17 هع س هع

 عزوموهف هن عز اف رغم وأو ىرقلاك ع دلل منا عيرولو لس افاةعزو

 ةغبانلا لوقهنموهب رغم ىأ |

2-898 

 0 ارد ادع 8 لراغما 9 ني هعر ار سارت ت اب

 م. 1 ,

 وع

 ددهأاو باسميبوُصِنهن رعطو هبحاص هب غي ىأهبحاص ىلع ذوعي رمذم عزو لعافو هيرب ىأ



 4 (غنو) نيعلا فرح « واولالضت

 9< ع م

 هيلعدّشنالىأهعا رثالوهلوتو كعاتمذخ أ[ نعهشنك اوهعفداف كام رام فهل و وهيترْعْساذ

 وديع تنافر خو سن نال دا هيتوأ ضمت, ةرانم لو

 5 -.زوبالاقو هتعر ودقف هتك ن لكوأشهبفر اتا تعط طا

 وس 97 - وس عده ءاذ هم

 ركب مقملوأريخرض أ 600 ةياعرموحولا ام تعروو

 8 ه6

 عروب ؟اسلل لاه هنا اضد ريع ثد دحفوميلع كيا مكعوجو كيم كنعتءرولوش

 ص 4 لمد _- 5 20

 همن .دح فو كلذ ف ىنع بولو مهند ىذفت نار موصل نعام ١ نيمهردلاوم_فردا !فئىَع

 ا

 7 ارعالا نأ قو الام امن وفك ةيسعم ىلع قرشأ ذاك عيو ىشأ ذاورخ الا

 ىارلا لات ديرافاهرر ضونللان 0: ءلد الا عروو لع قوالاو

 عا 7 سو <27

 كرا وطن شو قرط الءاملان عا ادعوا اوجرتىذلا لاو

 هدام صاع و ع سى مالم ص ع /

 داودوب لاو نلاو فلاحي دودو ربك عروأواههنب عزو وهمايلبم سيح سرفلا عزو

 3و 2و2 ه ب 8.22 جمع

 اراوغو اتق هديرأ د 0

 و ص و و ل ع2 مو < ص

 طال ةعرارلار بدك امىأاذكواذك لمفْداعروانوعرمتلا عرقا

 ىزراش قست ارا منعهّللا ىذررعوركب ونأ |تأك رد هدا ودان هعراوو ةلاكماو

 ناس لاعةلاكملاوةةطانمل نوجد :ارعشس ىأ [هنعدللا

 هز 2 ةم 0

 ةعراوت نمل ذسبو اعلا اذ #2 ىبلاو لانا تش

 صم و 4 9و

 قيزاملادشنأ و ةريونيذلامسرف مساعينا ةعرَووعَوُمو هعراوىو ربو

 سا ضصدو ع د

 باصننمةعيرولا هسعأو 0 فرم اطعانا درو ةعيرولا
 2 - ص م

 نمةعيرولا هبن شع ادب رباعاو ةرونب كلا ناكس رف ةمداباصيو لاق سرف مساعي لاقو

 ي رحلاق عضومهعي ِن رولا مباسلل بت

 لثالا ىذةعيدولا ىراوو أ عزملا نم 237 المك نينعافقلا تأ ا

 جيدا وهلارك ل دياحتا ل را ووهلبقو
 هم وى 9 2

 دربمو س أب بوقعين يلا اهل #2 تن اوةعب رولا لأ نمنابع

 سرع يس

 د

 كى أ وه عراف هك اعيو عزب عزب ه هنو رو اهاوه نع سفنلا فك عرولا 0 عفت )

 ادك هوحولاىكيام هلوق

 لصالاب

 طيضلا ادهوهعرودلوق

 قثوةباهنلا نم ةكسنىف

 هبنكى عع عّروو عروفاهب
 دوك

 لصالاباذك هقراوط هلوق

 قراوطساسالا فىذلاو
 0 هعبصمه يتكرر أو

2 



 هرظناوءارلا تشب اءرولصآلا

 - (عرو)  نتعلافزح 2 واؤلال دف 604
 افيو 8 صد ةه» وص

 عودوم ىلءامرع ىرأ الث * 0 1 فهل ىسفن فهلا ملا

 مينو 72 ارقامفتمكسلا نا لاق ادعس رترخآ 50 (عخ)

 عذاو وهفذاف ص ىلعى رباك ولاق نيعلا عذاولاو لاف لاساذا 5 نه مو عديءاملا عذودل

 (عرو )نع شتفينا بني باكل اذهيالا نب ًاراممركحح :هفرحازهىرهزالا لاق
 همس و قصرب )7 م

 نيب ٠ خرووهو را قتلا لج رلاةارلارسكب عدولاو جر رت ىأ ذك. نع عا وجرخلاع رولا
 اهاكحاعزو عرو زا و وةسعرفايعللا نع 7 ةريحالا غرو وعرب كلذ ذنمعر رودقو 4 3 رولا

 م 8 د دج و و
 نالفىاقيو بلقلا ىلع ريالا عب رلاوةعرلا م7 ااا والاد زر عرو ريوس

 مراحل نعَفكَلا لصالا ف عرولا عرولانيدلا المشي دحلا فو عبو ليلق ىأة عزل
 - و ص

 ف 52 إ و 7. م ا سرع

 نسحوئدهلاةع :رلا بمضالا لالا حالا عكس ذك م رات را

 وظو عر رولا نمدلصأ أو عجبت أو م سف و ماك أمعرنَسَح موق ود لاقي ةئسهلاءوسوأ 0

 مهلا اقر ةعرم عمأرفهيلعاوجد هنعهقا ىشر نمل شي دقو فلا تكلا

 ةعر عرب عرولاقي كاذاونسكل ىأب تالا“ ةرسازعافكلاو تي عرطلا

 -ةم 7 س < 2

 ىئسيالعّذكلا ةوس نم ىأةعرلا وس نم فدعأ اوءاعدلاثد دح فو ةسققشبِقلو لنم

 و مو 0 ىلا 07 م س ور

 نع لجدول مساعنب سيخ بدح فوتو ةوكرخبتو فوءناثيدح ىفو

 77 كو

 ىمسنابلا كي رصتلاب عرولاواهدعبهرك ذنسوىازلاب عروب ىورو عنمو فكي أهملت لح

 امناو كادكس داو نامملا ىلا عرولاءتوهذدانب اعك او تءكسلا نبا لاق هص 2 :وهماخحال كلذ

 ريغصلاو هلق و راغصىأعا اروأن الفلاماعا لاق هدئعءانغالئذلا فرعضل | ريغصل اعز ولا
 هوو 7 نو مه.9

 00 مضلا:عرودقو ةسعرو كلذ لكن مىئنالاو عادوأ عمو هريعو لاملا نمفيرعضلا

 بلعثا هاك ارو عربا رارسكب عر وواأد ووةعادووةعزؤواعودووارلاةنك اسم اس ضأن

 سل ةصص 3س

 رار لة عدبك ةغل تفلانعريىرأو 1 انو يتعب نع
 هم مج وم هسا,

 لاسةفهرسف 0 عنصام ةربوجالاةعر 2 باعث هدشنأ هلوقوهندبوولةعوهب ارفف رعضلا

 7 هذان ا حض

 هلوقدحص دهشدو ةعورولا ندب عرو نا اهبىضريىلاهلاحقجألاةعر

 و مكن < - و تمس مولد س

 نايحعر وبال و * نانمهبلكن اسهال ْ زحارلالوق

 آ طاو هريغو لاما نمفيعضلا مومعلا ىلع عرولا لاقي ونانجلا تاغصنماهكمذسهولاف

 تسيب

 لوي لاف باعث هرسف هغارئالو ألا عدومنعمتلا ىضر ربو هك ا اعب وار انع
 مس



 ؟17/ (عدو) . نععلا فرح «ب واولالصف

 9س 2 5 م تو دوو

 قرولا 0 #23 قولاللقلا ىف ٌتيطاهامكْنم

 8س 5 52

 هيدارإ ًاواه أنا ل اذاة عدو د ١لاقدعن دولا همفل هت ىذل ناكل ٌمَْوَمسْملا

 صا ,كنحَسحت عدوأرت ع محرلا هيدارأ ل دقو ةنحلا 1 نمءاّوحو مدآهي ناكىذلا عضوملا

 ىع وو

 نو عدول ويف كرب ص رفا عدولاو عوربلاءام- أن ءاضب أعتوألاو عوبرملا عدولاو ع عدولاو

 تاذيلوقتفاهبمسْقن برعلا تناكم اللا هيلعحوف ةنيغس عدولا تاذواضيأ انتو عدولاٌتاذذو

 ىداب .علا ديز نب ىدعلاق عدولا

 .ارازلا دجام اوك اهو مكيف ف 5 كَل تاني

 ىفاهيلعولعي ناك ينال ل تار ا كلانه ص ركنامعنلا ناكوةريز+اب

 لادا تركت منول ابل يدولاورعوأ تابوا عدولا تاذيدار لان عراق م

 دشنأو حورمملا نعفار ءالانياداكح منور موقلا هيف : د « طئاحهيلع طاخترلا 0

 قناص قس نعناع عدو رهظ ىلع د ةيشعف وعبق و ادقلك رمح

 هم 20

 هعلاطوه !فتحوأر دل َقغ + شع وحبا كريو عدولافد

 سس وسو

 لسحر قوألوش 000 ا اليسر

 :و 9م

 لاق هاندشنأام لوقالئاق تءوسفلاق ركب ,سدعس بل ةرحىهوةر ةروهجلا عدو ورهظ ىلعانم

 لاةفال_-زرشع ةعضر هعم لسرأف شد رقنمالجر اجب ريخأفاشد رق 1 .رلا كلذ حي رد

 نوقانلا فرصناو ةعبسوأ مبنمةتستاشهنما وعلَمفمَو ًاقدوعلقاو هدنغتارقلا اورقاود ورا

 كلذزك دا تيس ولاق همعا وُقكممهحاص اوريخأ اعرف مهلوقعةبهاذ

 يدا و عادولاو اضيأ جس ورسملان عع ودو عدوا معو ىو رسما نع نا ارسعالا نا داكح

 لكم ءاماوليقتسسا حفلا موب وردكم لو هملعهللا لص ذلا لثدابلو هسيلادي ىوسنم عادلا 0
 5و 2 هدف

 ناقد دو نعش

 2وسا لج

 عادولا تدنن م 23 انماعردبلا علط

 2 و هر
 نأامإ لبق ءداوو 5 د اطاسن عدو ضد 237 ثسللا د ثنأو عضوم مءاناعدوو

- 

 س 9< هى وو

 ناكو ىلا مرَكسرخ م اعودومو اهنمناد_هنوكتناامإونا دمه نمنوكت
 هما ربوع <

 هتحمان لوقت هنو سدح اديرح ىف لاق مره

 - مه ص

 عاددهتئاعدام 5 انملع 007
 سا مس

 0س ومسجل رس هس سس سس سس دسم هس جت سس تس سس سمج سس جس تكصم مساس سس مسج جت 1

ك مالسلاهملعحوةنسسديرب
معملا دجاملاب عبو اهبفا

ةرازلادارأ ارازلاو رذملا: نس نا
 

 اذكوللا ىهوةروهجاب هلوق
 رهجةدامف 1و اًمهلصالاب

 توقان م_عمىف ىذلاو
 نودتر ريما نوماثلاو
 هسيختت# همك ث دن ًامءاه

 لصالاءاذك ولا ٌض سن هلوق

 انهتوقارم_عمىىدلاو
 "”ىسناكمناعدو ضس ىف

 فوصوموهوو:مىأ لاق
 هفو رح ها ضسلاةرثكي

 ءايلا عمنيسلا فاضي أ همذو
 ىس طاس ناعدو ص را

 ضسلاب دارملا لعمل ما

 عييت هتك صضرالا
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 (عدو) ٠ نيعلافرح « واولالضف 1
 42و ىو 27 5و

 || مول !عداوتو عجيريدملاو عادولا نموهلبقو ةعاطلا وربع ىأ ان هذعىغَسماِ وم

 داويعرهنالا لاف ونيسرغلا ف ىو نان ةطاصملا نمدلكو اد تيعاضعب مهضعن ىلمعأ
 89و

 دلل ازال تصد وولوشن م فوزا أدم عسير . الاس مئملك ىل طع اذا ناب رغلا

 ه- سو) ى © و ون 8-9

 للا واننلالفلا عيدوو باتالو بكل ة دوم ةقنوةعداولاو ةيدهلا و
- - 

 هرءاج ةعيدولا هنمل .هعدو او هعيدوه دنع وكل هيلا هعّقدمانا هعدو والام ه-عدوّ تاو 0-0-5 ه2 و

 رعاشلا لاقدادضالاٍبابفىاسكلا

 سيطا را لعلا عدو 2 اهي سارا دولا
 «ءدهمومدو 9 9 س 9و -

 ٌنالُق عدوا مهصعل ن ءىحدنا الارعم هركست أ ايو يضر فرعألا والا

 ظ الق اسكلاو قلن باك لثبا هلاف ىرهزالا لاق هل فى أهعدوأ نات ب ًافاريعب

 92 مومو

 لقتل ؛؟والامهثعدوتساؤالاملحرلا ا رياوشتو هليصد والا امش رعلا نع

 هم »< و 2

 هيسحوشىذلاهقل كاعد *4 -ءاىيانوجأنباا

 ىل ارعالانبادشنأو

 3 87 سبمإو_ س وو مس يس

 عوكرنيك- ديسيفقملاب ةضاندو 23 مهاصعسوسقلا برضاذا تح

 0 7 م 2 هع هو سود

 عيضمن هعيضي سل امشأ * اننعد اوس اونا انعدوأ

 ساشٍوشوبَبرعلا عدوف 5 اتلاف رلا لسنا اضيأدشنأو

 امىهو عادوا ةددحاو ةهيدولاو بعل هزل ىلا هلة دودلجا ىلا

 كعمما ىذر ىلع هراغّتس اوءاسرالا فام عد 1 وي ورق لاهناوق اوقو 3 ا
86 

 ٌ رقوموهابشأ بواقاه هوعرإرب , ومكءارظناه وعد ول قه < هتئاطظفك ملاذا و ةمللا

 53 مو وز

 رةتسك لاق مهاكو تفل انيماعنباو عفانو نويفوكلا ار ةوفاقلارمس 5 رقت فورعو ًاوريشكبا

 حياخزلا لافو لاصذلاو دهاحو دوع_سمنا ١ نع كاذئورنالا باص عدوة سمو محرلا ف

 ىسوهس هو 5مر هو

 مكدنك ذة هان ع رسكلاب ةفتسفأرف نمو عدوت سم بالصالا قمكلورمتسمواسرألا ىف كل

 عي دم 1١و م : 0 9
 انهّرَفَم مل منو هلوقفدوع_بمنبا لاقو ىلا ف عدوسسسمم كنمؤءامحالا قرةمسسم

 عدو لجوزع 0 ةقلاكو ضرالا ىفاهعد دوتسمو محتال هر أ اهعّدوت ومسسمو
 و اه <

 رعسشافو مهنع ضرع ىأ مهأ ذأ عدو د هاجت لاو مها ذ؟ ىلعربصا لوي هلا ىلع لك وو مهاذأ

 سو هم هشلعمللا ىلصىنل احدعس ام انعلا



 مثيلنع فق 27 فو همن 1 2-595

 م

 02ج 6وخ د

 اءادولا دمَفقومكيالو اشارت لك ىاطّقلالاقو :

 فيَ ناكداوعيزؤتلاوعردزالا لق قوشلاو ب ر رايثلا ع نموولتب ءاعاصةغنمنوكي و ٠

 مهلاعد تاساذاهنالمال- لاو ةسيعتلا عضوم هسعضت برعلاَنافيعداو هود أر فاسملا ظ

 تام دقو همخأ فلاقادبنلت اىرتالأكاذدعاوعدوهاقبلاو ةمالسلاب :

 تدكسلانبادشنأ وعد دا ماعاد ىأمهنمعدو ا رش رالال اق ىلءاسىأ ىمعدو و ظ

 هيلعلدبو طرشالو دهعريغن م ةيم لرد ايو اهل الحإ دارأ مال بالا ىفاوخدي 1 :

 ىلع مهملاسو مهكاص أ نالفىتب عدو هناثد دا ىقو دعو مالو نكيملامثو دخلا ىف هلوق ْ

 1 (عدو) 2نيعلافرح « واولا لصف

 هب حا مصرا ا لا 2
 ىنارعالا نيا دشناو عد ودففكلا تعد ولاشي ول فقاذا اهلا

 اير سود ور ىصصم + عودوا ترسو
 صوم مد اء و مه دى ترو 5 موه 0

 عييدوتلاو اًضعبممضعت عدواوعداو مو مولا عدوبو عدومو عودو هو عسي دو سرف م0لوف نموهز

 4 1 ا ماورد حلا دوك عيدوتلاورتلاو تال: دولا مسالا وليجرلا دنع

 مالسلاسيرأعادو دو 23] 2 ري رحابأمالسلاب عدو 1

 58ج 20

 قارفللنوكبعادولا فقومّدالة#اق !وةيَغ فوم نكيو عادولا قومك ثم كيالودارأ

 هم

 هعدوو رعشل اذ يدسل هانثردقو هتومدعب مال سلانتلءاعدلادارأ #3 رب والسلاووف 3#

 بارعالارداوىفو ةعدلاو ضيا ىف دابا هكر عددوتلا نوكيتأرأ اهورفاساذاى 8م عيدو

 هوقو اة ءمصس م - إ 2و

 هتقانرك دوةرب ,ول نس كلام ل و5
 ودارت م 2

 عدولو نسل زاعنركا ها ريو الملا ىلا لابثا تطاق
 ةه-و و 5

 كلذكو اهلقصوا هيلع مايقلاَن نار انساب تابلت ى أنس عدو ىأ عدو لاك

 م - و ص

 ْن ءرعش ىو رو ل+-* ا ةموجسلا نب ليصل غلبي مهره نم ليي أدارأ اذا ه-سرق لعص

 دلل اوملاو ىلقلا عادولا وهب 0 و مالسلا عداو نمانالُفٌثْعَدو برا

 نبا د عه ط تسد دهس ىفودوعلا ع عيبدولاو للاصتلاو ةفئاصملا هي ْا ذو

 ىأ اعيدو هسسطعأ لاقي يئاوملاودوهعلا ىأ كرش عادوا عئاضوو كربلا ٌعئادودج

20 

 منيذلاراغكل الاون ودوم ما ىديرب نأ ة<لبقوريثالا نبا لاق ادهع

 ثيدخاهنم هو هيف فوهامامهنهدحاو لك عدي ىأ ةكراتلاةعدا اولاد هقيقح .وىذال اون درا كر

 وو<2-8

 الوروفتسريغ ماعطلا ثيدح فو لو هيلع هلا لدتا لوسرلاد اوم ىظرقلا بعكا تاكو

 ( رشاع برعلاناسل - ؟*)



 لصالا,اذكهبررملا ىفهلوق

 قفط رج عساس يحيك نس نعم تك د عج عض احس هداج *حدجمج عرب مسمع مسوي وعم“

 نيعلا فزح « واولا لصف

 ' هعرح مد 5وهءد

 هعمْسيفلاامقرَلارَسَتا #* الشارب كفر نكي ال

 هك رتكأ عدا اوأن اقعد :ولوق ]وعد مهل درع اثنللا لاقو نير كد دمللناثسا اقوردقو ىربنب الاف

 دشنأو هدا هل فومسرماا وٌكيرباغلا قشواوقينكلو

 | ا ع ا يهصفو اوكرتئعن *« اوعدو ئذلان اك 5

 فاكلاو اها مهكرتن عىأمهسولقىلء نءتضصلو أت اعمل مهعدو نع ماوقنيسمتنمالاق ملسو

 كود كك 2 همس 7 ل ص 0200

 | اوريو حديردصماونام [برعلا نادي وصلا تعزو هكرتاذا اذو هعدبب ثلا عدو نم ماهنع

 | اهتاوريثالا نب الاق د ةماكلاهذههنعتيوردقونرعلا ج07 ر بعبق لم يناير هلو دبع

ًُ 
 ىت>ثيدحريغىفءاجدقو سامققلا ىريعص ل امعتسالا فداشوهف هلام ”.لق ىلع مهلوق لم

  لهاكى أن ديول ربنا د شنأو فيفنتلا قامو كبر كءدوام ىلاعت هلوق دي ئيرق
 مب 3 .

0 

 هعدو ىت-مونلا ىلاصو ا هريعئذلاامىريمأ لس

 و همه © 8 -م و

 عدواز 0 الو 3 1 م 00 هموق ىف هناعسم مس“ رخ الدشنأو

 ماتت و 5 9 ه<و

 هسعدودقو ْكرْتلا تفل انعا دولاو سايقلاوهورّدو لو عدول 0 الو ذايب اولافو

 لاف كلذن 0 ءاعدةعداوو ةقدووهعداوو

 و 2 هع سا سوو 7 م

 عاب ابى ةلوسل 237 0 عم

 4 <. صوص هاه < 2و

 ا كليا ضعت كراكأ 23 بعدل ضخ موللان مىيعد 03 غرفمنبا لوقفليقو

 هم ةل و 3 2

 تعدوا ديد الفده نم قد ةقث ىلع هنمدقشْلالو رحالا ىف عصي ىذلا هيررملا ف ىلاهنيا

5 
 وو 786 سر ه بمم مصر

 اوعدفثلثلا اوعدت ناقش انلااوعدواودفن مصرح اذا صرقلا ثيدح فو تقراهتلالو

 نا هنالم_يلعٌة عنو لاما ضرعنم مهل يا ىلا علا لخأ ضعي بهذ لطم لا ع درا

 8 ع4 هصدو

 نياتلاو ريسطلا هلك و ةكلاهلاوةطقاسلا اهتمت روكي هافمهب رضأىف سم هنمولاذخأ

 لكلا "هلق عئاش ىدنممهل ليال ناعلا ضعي لاقو كابس اركان هنعمتا ىضر رعناكو

 2-ما عم 1 وهو

 مكصرخجاوضرإل داوم اهامعملمقو نمر ركنا 2 ا دقهدو دعمت الف مهادرفم ىلد

2 

 ا وي دوف كنا ىلا قابلا اوكرتيو هم -اونمذب وهيفاوفرصتبل عد رلاوأ اثلثلا مهل اوعدف

 [عرصلاف هما ىأْ لا جاد عشب دخلا هنمو جارخاالو ضوعال 51 كرت هنأ

 هسصو م وم ةسض وسم سدو ري نومه

 راسم عيدوو بسلا 00 لو عنيدول عادولاو هبلح ص قت الوزللا لزتمسي

 ريض نعل اةعدلارالواسغةرفاساذا هنوغدو مهو نعداونيضفاخ مهانأ هفيلكت ارفسدارأ اذارهأ

 0 ويغا 8



 نا (عدو) ظ نيعلا فرح * واولا لصف

 هكر تدحالص نم سد اذا لجرلا نأش الضامي نالزاجنا نموهو لاه رتل وهوجيبدوتلا
 نع عديم تشك ا بلو اوقنمنوكي ناز ووهعم بصل ةاناعمنم حارتساو

 هنود م ]ءثدذحىفو سانئلارا اردو دووم اطفي ثياو راضدق

 اهوعدتياوةماس ب اودلاهدهاوبكرا ثيدلا هنم دان وقف اي الا هدهّتتساَذا

 ودعا ورشا عدو هلَتفاوغو اهبوكرىلااوجاتحتلاذاهنعاوهر ةرواهوك ما ىئتملاس

 ىلع عدتياو عدنا لاقي كرئاذا عدو نم وأ ةعدبح اصىأ عدم 0 اوفو رك

 نرغلا مزار ناش ىو 0 0 راىآ اذه عدمهلوقو راهطالاو ماغدالاو بلقلا
50-6 1 0 

 اكو رتام يفردصملاو كتكرتبامبةعاونغتسا كترذوالو كدعدو نولوةيالورذيو عدبو فرذو نعد

 تاءرمصرلا ىف ىسرافلا هدشنأ 1ث دافااجدقو عد اوالوممضعبامهاكحو ارذوالو اعدولابالو

 « .كسسور.ع دة

 عداوان آىذلا الر ىلع ني ح * يتناف نعم اماما

 وأن مسرعش ف عداو اجدقوع ربا لاق

 هلا هن ”اجاهلجاسُي 2 ولا عدا ولبس رش هيلع

 لطم لصد كدر ف الر ل ولذا عيل ىأ كامو كير كعامل زغتلا فو ظ

 ٌكعدوامىلاعثهلنال ”نافدالق وهيرهعدود5ا 6# نا سانلا 35 مسانلاقفهنع ىنولا ا | مو

 كعدوام ريب زلا نب ةورعأرق 5و ديد_ثنلاءْكءّدوهؤرقءار ةلارع اسو ل العاتو ىعملا ىلقامو كد ر

 لاق كبر دكر ئامىاد>اواممف ىنعملاو ف.:كلاءكدر |

 ووجب 3

 اوعدوىدلاَن رماعُشرَمك 3 مهتفئالاو مدقامناكو

 4 و 27

 نماضلا هصضنياع اطلب .نا هزار طسقا ذا 0 ا ا

 ا د ىذلا نود

 لعب نأ ند ءنسسحأاذهفلات ىلقلان هر كل نال امور دوام مهشعبارق لعو 1

 قونتساوذومتسالالسعاو لصأة #جا م َعَدولامحبس كال -+لا ٌقوُيَدَس وذو كسا با

 ىورتيملااذ_هو هانت ماهكنولوصالاةعجا عنيد لص درت صال نمامهودشو

 ىبللاو مساز نب سال هدشن ا هنع نأ ىمعصالا نبأ نبا ع نعىرهزالا

 -هم

 ا ا لد #3 ىذلاام ىريمأن عىرعُش تم

 ل_صالاءادك اهتاج هلوق

 س ءوماقلاح رشه مو



 (غدو) ئيعلا فرح داولا لصف ل

 هت س7 ىو سو د

 م1 سل 000 همفر دقتلاو هعضوع م علا فود

 700 و رقتسي/لءقورُف 0 7 و 007 61و قير فرع دس راه قلم
 تى اع

 هاوركلذوذو كاذك فاحمو ًاكلاه الضأَْمايشالا لاما ن مدار ٠1 ىأف او (ةسيمإلا
 د دم

 ا لف او رش و نوم زو رخو دب راش رطل وت سوهو لاه رفو قاسكلا

 لهاكى أن بديوسل ىرب نبادشن أو عفرلعفلا
 ظٍ 0 أ 17 2 ءومصو 20 ا

 عرتنم ىداوغف ىملس نم د ملحن

 هم و - ىو

 | نون خبر اوىرهزالا لاك كاصنمدوو بوشلا عدو ًاورقتسي ل ىأ

 2# ه سمع دك

 هتلعج بوث لك عدبملا يذوب لاو ففةخمعدأ 15 اوبونلاهبوثلاتعدوو خبدالو رابْعميلا

 كيالواولا لصأ اد عداوم عدم دلأ ما عج 0 ديملاقب و هيدنوصت ىأ هيدعدو ديد وئلاعديم

0 - 

 ةمراوذلات بتر ىأكيو هبت عدو

 #2 سوو م

 عداوملا ىفةرتشماقنلا هبشو #* تدي ءاماذااه ارش 2 مثلا 0

 عدل دبا هاو لّثخلا موبل قولا باي هب عدوو هاذ ”ىذلا يونا ترم بمصالا لاقو

 صس و

 0 اهوسباب عيوب اق ات تااذاداةدالف ووو نوما هبعدومل

 هس و

 هعدو !لاق نون دوس هلاعدف اال ورسم وو هلع و9 نا "| نيهتادبع هعمد ىلصشد دلع

 عيدوتلاونيب لا اولافتتحالا تاق وق كلا هتعفدىذلا اذهس 9 ا اذهل

 ىضلالاك ةفصّعد موو وع ديلا وعديمي 2 ران رسما

 نمصامص #7 يبس سو

 ةنريزتا قوحل نا كرلا+ 5 ايوا النمل
2 7 

 ْ اهعديمو ةأرملا لماذ - هلاقباهتنب ف تأرملا هذ دتىدذلا نوثلااضبأ عديلاوفاضيدقر
 ءو 2<

 عديملاو لت موروعمو عدو لَم لدي ىذلا بوثلا لاق راجاياع عدول لاحد

 نانذع ىأنبادشنأ مث لاهّوكلا بوثلا ةعّدبملاو

 5 هوم ى م0 | ل 0 ا

 عديم َنهلامتال دتيم 5 عيد تال مفكلاف

 سل ع هر 7 سرصإ دعاس نس -

 اذ عم مالكو لمعلا نعنتوصي كأن معد لمعلا نييفكتن منهلامىأعديمن يلام لاق

2 

 ٍ نعدعُدلا ب ىذلا لح راةعاديذاون سيتم 0 ا كلذ دون رب ناك

 م مو و

 كتريامواو واوا ىأ مهتم عدو دقفركسملا سانلاركت 0 ءا ارعلا

 ةي وقعلااوبحوتس ىتمهدشرلاود هيلو اهنماو رثكي ى ىصاعمل نم

 عيدوتلا

 1 و د عرعر اتوا ا تح ا
 1 8 3 .9 ٠



 ان ل ل د ا ل ا را ا وساق ع مت كوس و عا ل و 00
 5 / 9 1 .٠ 30 0 لس اا

 عدلا (عدو) . نيعلافرح * واولالصف

 ةسعد عدو عدوةعادووذلاقيو ةعّدتل اود كاسب ىداهلا لجبرلا عيذولاوواولانم ضو

5-0 

 كارلا دّسع لوقرعم دشن أو ن نك اسعأ عداو د عبدووهفهعدوو كرب دا

 2س سا ذآ

 هل يملا عدوتم 3 هنمباشألا قران

 و
 ةسعّدلا ىلاراصاذا عديل ِج رلا عدو لاةيداًعداو وص ىلع رقم ىأ ل بقو هلوصلو بقاع أ

 عارك ندب وسوق نمو ثوُكسلاو

 خّرمتم ىداؤش ماسلا #* عدي لامس َسعلا قرأ أ

 عدو ف شءايففاكتاتأ اري غن مى ا عداومراكَملا نالةلانلاسقي هرشيإو قبيل أ
 ةحاروة عدّبحاصىأ عدتمل بو عدول سالو وو

2 

 م هو

 ةيدننب ف ةامد لوفاملل

 -ة سو د 9وةرم و ع هدو

 قدصمدعاوو عودوموهو ىرج د لامس مصر ثصتسامانا

 رو وس 3 5 سوو

 تداو هنويسلام .رحرتالو بر ضب الاكو رتمك 7 نماعل ا هنا ىأةعدلا نمل رهتمالا ظ

 رن لا ربالو برضدال «اورثم ىلانقفر فو يخول درو اطنخ ةيدنر فافح

 انهو ىرجبمنا ىكىرهوملارك ذاكةلرتلا ن٠ الن وكسلا ىهىتلا ة ءّدلا نمانهه عودوم

 كى و ىو وو د,

 وذل عبطالا وذ لاو عود عود عبدو سف ذرب با لاق ومانددوأ

 8 م 2
 لال 0 _ هع دوأرت هدم نرسل

 اظفل هنا تاقناف راقولا وةنيكسلابىأ عود :ولا لعمل وقو هعبدولا لج رلاداف وامة

 م اما لعفالو فصلا ءىت لق لبق ىعملا اذه هل ةءدواولوشم د لذا هخالو لوم

 مى 3و

ره قاده اوايو مهردالو دفاولوب لو مهّردلا يشكل عردمو نشا 0
 

 لاق عدا "او عدو هلت تافراقولاو ةنبكسلابل جرا تّرعأاذاوةذاشةاىفالا دعس لا الو

 لافر وسنملا اور رولا ل ثمالعافالوالعف هلع نأريسغخ ن*عود دوملاكأسلعتو ( ىرهزالا

 لاش بالام دوم لاش اللا راقولا اوةنيكسلابىأ عود وملاك بلع _هاوقو ل و ىرش ولا

 55 م هم ل هت رع دس رس ه2 و 9

 قيمت :ًاهلع 0 سام هالك عدتاو عدب ىلا عدوو هرمسن و هرمسعر روسملاو ر روما نم

 فدزرفلا تد موضعي

 وس 98 س9 سم | ةجح م 1 :

 فلو أ تحدمألا لاما نم * عد ماو رصين انامّر صَعو
 - 6 تى

 هيلااهتمدئاعلا و هلدفصا موكل َر رج عضومىنامز زدعت لبا و تشيلو عدس عديم عك



 نوكي نأ ل اومن هلوق
 نمايثالث نوكف انف
 ةغلاملل الّةمموُأ برضا

 ها هباورلار جو

 نوكسلا,ىأةعدتلاو هلوق
 دحلا هداف أ ةزمهكو
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 فورا ةةفدكرذاف 0 ريشا ذاهالعن“ هاف 1 حا نفك ارو فواح هنأ و 0

 ءاملو ًاىلااهيدَو دوي ىحاهب سف هيدلمتب نأوهعج وممدىذلالا 70 لحالثيدملا

 نأ هرافظأ اوللقي كيني ىرمه ثب دحلاىف و ريكمن للا لاعت ل 0

 عملا ةجررتلا هذهىف ىرهوملا ار ذوبهر راقب اهوبلَساذااهومجو ”ذنل أع ا ار و

 داواهمال لاى 0 كاستنامد 0 اولاق دسعى !نع يشل هالات
 2 ع

 ش (عدد) 28 تارا ها 2000

 ى  ىدءد

 ضير رن هول كانا هلانمحرخراغص 6 عدولاو عدولا
 و ت«داسو هم 2 ىو و

 1 2 ةوداهفوحق فوح ى ملبقو ربكلاو رغصلا فتواغتت ةاونلا قشك 5 ايوب فوح

0 

 مومو ص

 < دى م وه و 0

 ا راما #3 با سا 3 هداشنا باوصىربننا لاق

 لام عدوا لَعباكلا عدو عدول قس عش

 5 سا سو يمد تو هس م م

 نحاولاريخمملل|تامعطملا نم سلا يأ ىمالاب عدي
 ليج لاف اريغصماداماهدلَشي ا 0 ا عدولا 5 دوَسا صال عد ةواه ذل 1

 و مس ه_ و2 5 هسه

 دواص تن وك ارث ذ لاضأ د ين عدولا ىذم ايل 1

 007 الابع ياناو ها دوال عدو نفت سس د1اد_ةمو اد ةعأىو راو

 م ص م ودعو

 ىثأةعدؤلا نم م ظفاوهو نوكسو عدو لهجال ىأ لهنا عدال لوقو نعش و

 899 مق رو < ءوم ةة)وم ءه- 89و

 اهنر 90 عدول سل عيدي : 0 ال

 5 مدص 79 وم س

 لاق 5 ا لا 5 ا لاجل ولاة خوالي

 9 ص ارض ة)ؤوءس - 1 هه ِ و +5

 اكو ليز م لدفع #* قل تويز بنما
6 : 

 عيدؤتلا نمدرغسدنعداأ عدو ىأ هدو هر وو تلوم عودي حرج غلاف

 ووسع وةدم و ا ص

 د ىلع حردرشل وه سرق ةوهودهفردس هر ةو عدلا هداقهئاكو ةنكدعإف عدولا لع هلل | عدو دوو

 1 ءاهلاوةسارلاو شيعلا فضلنا لدبلا قكتعدتاومْعْدلا وةناودئاصْى دلاوهع ردو ساق
2 

 صضوع



 4 (عجو) ١ نيعلافرح « واولال سف
 - - سو < مى -

 ولو تاعج وو كاجو ةوسأو عاجو أو عاجو ونيعجوو ىاجوو ىجدجو موق وق نم عنو وهف جابو

 نا |١ املا تعّتجا | نهال ىلعةرسكلالاقا معي نولوقنالم هوءانلارمسكت عصي نواوقيدتلأ

 0 ا 1
 ا 1 0 وةد ردنا لتعلم تايحاواك ٍ 7
 0 ا ل 1-6

 0 د 2 كلديعق 1 ِ

 سس وس هع

 باقم هدو لحب 1 0 رحى 2 أ

 اهليقةرم 6 ءاملاىلابملقتأسنا ةنك انذلا اواولان اللوال !باتا !فال_ةياجّداساملقءايواولا
 وس ة< ع ل مك ل

 ٍى ار ىعجولو ى- اند الفيول يعل نمُمصبكَ #فلو ىر_هزالا لاق

 وو م ع - طش زةهسو ع

 ادكءملاهوذععجو وهلوق 05 أر تهفس لثم ندْطب تعج لجرلا لاقت ءار هلا اوظدعحو و هلله وضع عحووان اهمعحواو

 |تدشرو هعجووأ ل اءاعلو لصالاب أ كير تي كلذكو رسمتك اوقنال كتنلاك ىلا ةفرعملا نما ذهو لاك كره َتَدْشر

 ١ ماهو
 ويعم جه ررحودمل هومهع تسول عز سنن شرار اسر لس لارا رم

 - م6 سين 9 35 2 2 0 بع 8 -

 كذط تعحواوصنامعاهريغلاوةدودعم فرح !قاردانا دهءاحو لاق ارسفم هش امو كدطد

 نييرصيل الوقاذهو كيأرفتهفس كا ذكو كذطب نم تعج .ولاق هن اكهنمضفاسالا عزتي

 ةيفزالال# هج ح رجلا نشمأ بار ءالا نا ىكوتاركن :الانوكنال تارمسفملا نال
 و

 9 210 # هس هء
 وبل جو برضو أعواد رضان الفت عجوأوهتطن و هس ارثالف عود قو

 نالفورلاوذميلأ وو عبو درضلبق و اوم ىنععمبلا آباذعلاش . لع أن مل_بعق ىلعماجام
 0-5 : مير و ع و مور ة ءوص

 ىمأر عجول و ب .ءارعجاب اوه سر هعجو تاقءاهلا تح ناف نم ؟را تسند سرع

 كيلا ا علا هلوقت هماعل او ى.لأر نعجوب لقالو

28 0 

 اعدش واس ءاغصال ن نتعب 234 ىئدجو ىحىحلاو خت علت

 هوركم نما ترد. ل نام هلعحو 5 -- ىشن عجوو نك أدعلاف عجوأ أوم ءاليالا عاجيالا 3 0 2 س22 تا
 يمعببل ردمنب سأل اق ةدودعيربدلا ى هو هلفاسلا ءاعجولاو لزان

 9س 04 ا وس م 5 5 هص

 رمت انج وىلعد شذا او كيك ل تف
5 0 

 وص ءوع 2 و 0

 م ةمراص ىئبسونانبلا ىدنغل « ةفعاشمىلابرم 2 -و بو رك ىدعأ
 90 سهو 8 5 هم سب

 قل كفاءات درض) 3 روتلاك 5 هلع 1 2 0 قولا

 داهنأ نعي هنو رع ض عد ف ماكملسنا رخسشلا ده بسلا واعي ءاعجولا ع عجو تعض 1 0-14 0 5



 اذه وذ ةسعمهم هل وق

 توقاسورذى ا ةباورطبضاا

 هحراش لّقنو سوماقلاو
 ن-عةشعك هنا صد

 ضايع ى>لاقو معلا

 هضم هيك يهجولا
 اذك للا عازساءنا هلوق

 عضومريغىفىذلاو لصالاب

 توقابمدتم نم
 اش افءارب ربل اف صلخت ّناف
 ناعبو نمءاعةنلا ىلادكوف

 ىلا هنم عضومىفنأألا

 ءاعقتنلاىلا لدي نيسيبنل

 (ت)|

 (عجو)
 ا 12 ياي ل قياس
 عاملاو ةهفلاو قاقشألا نمر يخشوقلاو سكلا

 نيعلا فرح +« واولاو .ءاهلا لصف ؟

 موز و هس-9

 هيلا قر وصلا هارت نادل و211 ةعييلاوةماعنا ماو عاه لجو

 بحاصم نيب نعقلاف عاشت ةشحافوأ [توضنم كر املك

 را اطر #24 اسرقاهياو راط عرش اوعمسي نإ

 ءوشلا عاهو َط وعملا وده ض رآو َن وا نماعبه عاهأ تعهح ز ريئنبا لاق

 سل وهم مهم 2002- 21-16

 3 او عياهمدعجتو نيب عساو حضاو عسهم قيرطو رت او عست اا عام ف عسب

 و دموع د هم هَ

 ىرننءادشنأو د عسهم و قيرطا هده روغلاب »ع

 ه6

 عس4م قير رطا ع تامت قد #3 ير الا

 3و يوم - م و 2-8

 عيت هنيع تلتعا العشم نال لعين أ م 9 خلا ناكو صف سايشلا 2 :عساو عم و

 د عبوس ىن :! نالسةعسهلاو ضرالا ىلع طسنااءايبنا عاهشاو ب نأ ||

 آي تسر .وتاذان تم نا | عاه 2و عئاحام .وانعشس عي عاهد وةعمملا لعم

 و م هس ا

 2 ,سءاملا ىلا ل 0غ هو بودل عئاه صاصر لاقي بولا فعس«صاصرلاو صاصرل
- 1 

 و عدس مك رف

 ةئطلا ىهعيهلاليقوتفخلان ماس 1ع رباع هيهنز ضو ةئأاع ىهفهن دار اذا

 ىه الحلا 6 | ةعمهم عمهم اناج ماو تيد_كاىفو عبنع رتفرتثالا نءارك ذو

 اعف د حم ريدقي داون لى مصالا لاق م ولا ةديدش ىو مربعا وماشلا له ٌتاقيم

 وه علال علا اوقن ا ىلع دح فول اتاهنملوكنأالا لت نأ

 نموىرهزالا لاه طا سنالاود ومعان له فموهو تلا از مملاو لاقط سدملا عساولاو قريرطلا
 ا هود كك مود

 هلوأ رت عتب ذب مهمالكى لعفالءنالأطخ ادقف ليعف عيهملاق

 و مع 7م سام 8 نس

 | درب تاراتاتا هاو( سد) ((واولالصف )

 ا لو لع رص ومصر م ورم 0

 قع ل ةاهياعدازناف ٌةفيعضه حير تجر اذالح رلا قينأو مدرىأدلك هدو هاو

 نع عضومنار كلا نم لعن اميومداغلاوةعاتولا سلا ةعأر لاقي لاف اهبعيوواهب

 ىدعسلا محا م ىالدشنأ اوكا ارعالا نسا
 مس 0 1

 ناعيونم نيعقنلا ىلادكوت #* ىدطافءار رب بلع نأ نا
 3 سدر و ب 5س

 معيب عجوب تالف ودق اب عباس ضم لكل ماج ماكو

 عجابو ٠



 ا ويب و ع ُ

 ا ريو ةكلا فو دل

 0 اح و م هه ب

 ةلديف هن ار ا و ع وعل لك ضل ا واش عا تلال
 ا وياج را 0 0 0 01

 : هو 2 ليد ىو بدم

 - 0 180004( هانا دا راق

 امالك نعطازوت فصي ةب ور لاك اهجرخع#ب م ءاقذا هش

 او تاهرهان اذا يح #3 اعصشالا راوي ب

 تان كوي اه ىابعلا ىكواهتيرنآف+تنقا لاش هو مدلاءا ىأعوتمهضعي لاق

 عّومتلاو رقه عّوشو «قلا فاكم عب توافوذ حم نوكبنأالا مسهلل هس بوس الو عوج قولا

 0 دتلا رد نم هنحرتكسألو هنلشأل ىأ لك ًامه:عوهْأل لاقي ورقتلا

 ه2 2

 2 07 ىلا هتراذاءالا ةمتلطشبدسح هنمو* اوين عوبم اك عاعالاق

 بوب ولاا 0 ا ضعبملا معلمو ولا عطرا تت ومتاذاو هع ورضا

 لف اندنعوريدقت جبال اق ٌةعالّدعاه5أسهاوعو "ب عال عاهل جرو كيسا اريلاد

 ىارعالا نبادشنأ ءدِعح اوذ عاوشو نعلازودكم

 بيصع عاوهن ممول ناك دا د اقوم ًءابتيملا ىدل وقو

 000 سمع 2 89 -َ و

 ل.يقو عزفو نب ةعوع رضوا اعيهوةعبشواعوشواعاهواعب عبو عابيعاه (عبض)
 حام 2 ع را د: عفتقسا

 ميلر بلا 2 كاملا 0 نمد امس نياانأ

 ةأرهاو عو بف يعضتابج ىأ عامتا دليلا لمولانا عئاغل جدو |

 ىذهلالابعلا لوقو عيال حالا لا ءالانبا 000

 وو يح وة < م ب صام عاشو

 كو ام ؤطو 3 اهتعس أى اكةصنم عدرا

 كءاهلاقيو صرخلاةدش ل بقوُوادملا عملا ليقواحر أف كسفنتعوجدةفاهدرلوقي |

 7 - 2: هل 000 باص سس

 3 00 عبو عستموىلا عاهسنالفرداونلا قواسرستاةزا كو

 هفاصوهئم عّردَت و ملا ٌتوصةعهلاو رشلا ىلا عب ر ا

 الك هللا لس ىف هسرفنامعي 0 افا ملسو ه.طعدلل | ىلص هلوقرسف هبوزدع ند .

 ا و وع 5 ع 0 حا

 اذهاملاةفةعثاهلا عمسف رع دا عونلاب ثددخحلا هنمو عزل ا ادهلصأ او لاف املا اراط ةعمش عمم

 ”ريدشلا توصلا ةيعاولاو ةعئاهل اؤر ؟و أ ةصضلاو حادصلا نعي رتولا ن :مساذلا فرت لق و

 اناعيش رابعا 5 عسب ل حرلا عاف هو ترصشاذااناع راناعيش عال دلو عاهأ تهه لاو
 ا 2

 عاج اووربغو عولسا ىلع عرخملا عاهلا لمقواكسشو عزف عاج ىلا لا نعال نما

 هس و

 ا نب سقو لاق اع اهوةعمش عابب عاهلانت» لغنلاكل عفن اوفعضل |عم ضررا وس

 ( رشاع برعلاناسل - ؟؟ )



 (عوه) . نيعلافرح « ءاهلالصُم 55
 0 لا

 د 8 --

 ىعامرز رشا تال مل اد علمهلاو ةسعرتسلا ندوهو عأوهو علمه لجر عله تسب

 لاك دئازامظاو هديسنا لاق ةدّدشمهمالواعامهبئذلا

 ٠ علمملا ىلع ىتالالاف 5 عشس ةسأتانب ى ص نال ٍْ

 ان كي اوقل قو بئذلا عمرثكت الأ علمهلا عم ىثمتالهوقو غلا نمل - عقأ

 لاف عد رسلا سلا عاملا ولاقةقانل كاذكوعب رشلا لج علمها و
 وة - هم 8و2 د بدون سدوم هر 7 هس

 علته قيتفلاك ل حرب ودغل 00 بقيش ىدوالاوهأتز واح

 قءاوتل 11( عم )دس اما طمنديالو+» وال ىذا اجرا نمسا ليد

 عنحأ 0 ذاااهطس م ةيعلا و ماظن نمل لب 7 2 مرسلا و ريعبلا قتع ف لسق و قدعلا
1 

 نال مد *الا ودةصاخءابظلا نمر علا ىف عنملاواعته عدميرسكلابعنهدقوءاعنم :ةعدلاو

 لعفب ككل ذارصُقمن ىحاهقنعىفءا وتلا ىهوءاعته ة#اعّتو عّمشأ ميلواٌر صقر معلا قانعأ ف

 | ٠ ةةانطسمو هورس امنع و و لاو ءاملاتانس ندقنعلا لد وطلارتاطأا

 باعص أن مدح ؟كلذ لءي له ادلاخ هلا اكمل حرا لاربع ن !ثردحلا فو فارعالا نبا ما

 ةيؤرلاك قذعلا نماطةوهليقو ليلق انتا ىأ اريثالا نبا لاق عشه هم لي 00 ممللاسقفدلاخ

 عفتداوامصَق ترد ا ىتاالبالا نمهاعّْهلا اوعوضُحىأ ** عئهاننلا سنالاون لاو »

 لياقلاريعبل اوعدت برغل! ضعي لاقو د را يع ليل لح ابان ركاب اهنا

 اعيجبةعّهلاو ةعنهلاو هقنعفناسنالا بصيءاد عانهلاو سعوهو "تأ ضرال !ىا متع

 ءا ازولا بكم ةعذهلاو اعد عنه دقو عون همربعب لاي قدعلا ٍضْقم فلا الا تامسن 2
 سوم

 لا فعمل رثا ىلع طوسد.ةامهن ناض .؟ناكوك امهلمقو رمقلا لزانمن 8 رتل

 مهضعدلاك وةايكت اهتدحاو ةعنهلا* ءاذحبكا اوك ثالث ىهوىلاعتلا رمقلا لزنااو لاق

 سوقلا ضيف سوقةدوصورجخأ سئ هودسألا عارذا مب ىرماز وما نول فيولا

 تعلطادا ايرخل ليتك ةشيمحول لاو ءازوحلاءاون نميمرتنهلاههللاقي ناذللا نامحتلا

 موو

 ل 06 5 رمقلا اهلزش ةفطصم مخ سجن هوزاخغ الدفا !تطرأ يملا

 9س ص

 غل اريل عاابامم تاما ةاواايسطتم طمخ دق ةعدقم

 مس اه هس

 ا ا 2000 0 00
 لاقي وتماوهمتالا

 دنع د

 عوم

 لا
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 . ّ 0 سد . مودم 4 يك 0 0 مساح دس 0 عم هلا ثيللا لاق بيذبتلا فو نورخ 1ينوك ا ولو م وقنعلابماكح دقناكن اونيغلادا[| 1

 ١ اوم ركل عيولملاونبلاغتفس كذاب عيار لك الا ىلع 2

  4امهوخو ءاملا او عدلا عم (عمه) متنأ عيا 8 اعيالهلا شاع قدي

 ْ مرسل | ىلع طا اال كلذكو لاس عمه أوان اعيش واع رفهو 0 انه عم

 عع ءَء

 2 لاسىأ عمت

 ةئاوغز اصلا لافاهعومدتلاساذا شمع كفن هر اولا اعمش لطو حاس فول 5 31

 فنا عشا تنحل الو هديسنب ا لاق لطع غي ىلع و رطام عمم باتو ةدمر ع ١

 م2 ع

 وم معو دومصص و“ س دعو و ع ةهمو ىص

 اعسوتسافهو مى فوحأ د اهيغالطو لكن رداد

 2 0 ه2 8و و

 ولأ عجل لو ل هولا ملال | ارسل ا للا 7

 طحانلاك لسللاهْنَحاَذا 23 لذ نمو نيسعدر ردا 5 ىلذهادشنأو|

 فص ءارصنل ادنع مسجلا ل وروطتمو لاق ملا دعتءاءلاوءاهلارمدكي ىو راذكم (

 0 اني تدني

 0 سا # نيسو م 7 ه سور ىك تتسم |(

 لس اوةقطوة ملل و مأ ديدشاعدقو ار فيقال

 م-م-

 و 0 0

 طعاذلا عملتو مق  «اواجوم 2
9 

 و مهص م هر دو ؛؟د*ء وه

 هو 8

 - 0 ص ص

 اع-.سمهد 5 ل منا را يردن لاق دان ماسة

 د 00-0

 رعتومو بصتلا قح ا كح نمبرض عقم هلاو عقسمملا (عقمه])

4 
 لاو حار 1 فان ءداكح بلغت ن نعد عقده هل ١ ىن-اووهاضعلا نءموهوهدمس نب الأف فورعم

 قحسآلا ةعقمهلاو عقمهلا تا ار ءآلا بدم فأنع اًددفلا ىعوهنع ضالاوه عا 3

 ةْفص تدهش ىل !|لوةىعوهو مساهدنع حقل هروسس بهدم قداطيالا دهول اتءاقسلاو

 لدحر ( عليه 3 ارملا ىلا ىضشينأ لبق هبوهَش ضم ىذلاقامُيلرالا عن ةمهلارطتالو

 - ا

1 

 ديهشالوب أ نين كتوم

 فو ىث نسا ل وعر لورا ل ةداومّدلكَد نهض 5 لاو

 لصالاءاذك عممتمت هلوق
 قىدلاو سوماقلا حر شو
 ةشك لمأت عمه غحامعلا

 موي يعم



 لول ول ايتن دع د ا م ا ام
 3 2 ب

 عروب 0 4 0 5 5-0
 4 ع ره 7

 0 و يو
 اذه لعشال نرد نان: اءالهمهديل مشي نادار أن يحل لاقعْهبَس كلما دبع, ماشهلوق

 عولمو لاهو عاهل جرو عوا هلاك ال ااو عال هلاو اوشا عش مقل نادال

 يى هقو ا ا ا ةوو _- يو

 0 نيرا عاهلاو به ة ثلا عاهلاو ص ا اوأهو عاوأمو

 روصصلا عوأهلاار كالافو هرمشلاو»ن سااورمعملاق اعوأ_هَّقلُح ناسنالاّن الب ,تلا

 و م اق ع

 ا حرب ىذا عوأهلاو هةفص.ذ فاعور هسماذاواموُرتب شل هّسماذاىلاعت افا كدتفسو

 شالو ريخ ىلعربضيالن اك اذا عوام لج ردربملا سايعلاونأ لاك ىرب نبا لاقرم لآ نم عر و

 رعاشلال اق اهدعلافو# وهن ' الادرو اوقلا اررغامهتمدحاو لكف لعفب ى ىد
 وى ه- 2 ريو هم ى هس

 عالملا نمٌويفنامسفيو 27 وعد سدل فقس ب لق ىو

 8س هم 7

 ظ يلاقي ردم فرب« امءأمرشَن مثد دل اىفو

 5 ءكزملكم اا نامل تذل عا رع ناسا :رتعو .عانْللو فئصاع

 ش لعله لحر نوع وقعد ىحو اللا دنعٌنيمسا ناعلولاو عالفلا و علهْلاو عاَح اعله علو هن دو هر دش

 عابهلاو عربملا ورع وأ لاق ع رهذسج .رتقواعد 0 وعزم ومايا اذا 5 م

 ظ ئيشلا ىلع صير ىأ رحل معكم لب مله بئذو عزألا علْوهلا لإر ءالا نبا للا

 0 مس ةعاوأشو 3 اقأه ةقانو ودع سلا نموهو .عاوخو علمه لجرو عال ارامل و

 1 ةعل درمم لبق وة -وةمخاههفتلا ىه اوه حاس من اماشه ثري دحىف وط وسلا فاول

 حامر طلا بلعت الة :ًناعُدمةديدش

 و هم وو 9 ى اتت صح

 ماغبلا موتكرافساربغ 5 ةعاوأبب تاطسدق

 © تع هد 4 م 0 5 هةووزرصو سو

 ١ علاوات تموت اى | ةعواه تءعواهد قو رسل 1 عرس ر صطت ملأ ىشهل قو

 اهيضمىفةديدح لبق را علا اهو علاه ةماَ لو هسه عب ريس اماعيا لاهلاوماعتلانم

 ا قا تفصل دس عنب بيسملا لعاب املارشنأو

 -6 ءاود و دودو هو

 عاولهاهتلمقسا اذا رح د هية

 5 م اك سس

 فرو مث ةماعنلاب اهريشءاكص هلوقىلداملا لاهو روفنلا ىهل بقوة فو قاف عاواهتق أنو

 25 ءو وه دمع 2 853 ه2 272ه ءو+

 تع :رسأف ترضم ل قوار 1 تصمت ع واه دوا افص 9 ا ماعتملا سل و ككل اهةماعنلا

 ْ 6 < هلامىأ ةعلهالو 7 هلام لسقو ل.لقئش هلام اةعلهالو مله كامو ميلا ع الدول او

 صب رعب المل( عبطمإ) ١ 0 انعلا عل علاو ىدحلا علملا ايلا لاك قانعال و ا
- 

 ىلع



 د روض

 [رورمغ

 معبلا مكهولاعسلا عاكملاو دش لو قححالا لمقو حرم. 5 د ل سلحا ذا ىذلا نسأل دعكهل او

 عكشو نئمطتو نكست ىأ 58 راسم ىفلبالا نونا كبت لانا مهكر مهو كتو شل

 . يسال اوس ذالك

 ا ل ا ل ا ا و او يرد و د ل 07 با 3 ٠ اة نه تا دي نون ةيماس يو "دل ا ا َى
 م 9 دا و ويبيع 6 84 تكل تالا ا بل ديو 1 رج 1 ل ل كلل

 أ (مله) نيعلافرح « ءاهلا لصف

 ماكسس 7 ع رو
 جريش هزل عقتماو عطش ىأر ّحشلا نمّدضعامدّسعلاو هوطللا د ل را ىلع

 وأم-هنمناسنالا سدصت لد عاقهل او هلعاق مسي لغألا نايا
 9و م © ج اس ساس

 ةيقتشا اذا اهساك ىف عكمتةرقبلا ناهد وليم كام عكش 06 2( ص ىح
 و وهم صو و 172 ومو 829

 تتساعوكُ نفكر ملا تدتربلا تحولا تتقرقبلاموحوكهلاو اهل

 حامر طلالاقر 1

 0 2 صمم هه
 وكل *دتاضرغلا قلبللاىل 3 ىلا تدلو نماهيفنيعلا ىرت

 ىك س -ءوو د ل هد

 بان ةئمطم تناك اسم قو ص رالا ىلع تاكمل سنك ومان أ 3 ءوكه نهواضمغلا ف ىودبو

 ادعت ماد دلو بضعو نر نمقار الا عرب مشوه وامك مكتو دحاونعملاو

 كت اشواريا 1 غاكملاو

 0 7 د 5و 8 م

 َن اوه لبقو د 1 ا يفاعكعةقانلا ت 0 بارع ةقانلاد و
- 2 

0 

 عك و 0 ه ةروشوهو عاكهلا ن هدو أ ماكل اوةعبسضا ا 5

 رم هس ع 8-9

 ريبكونأ لاق ليسوا

 فيولا حام اونا عع 0 م ادعي لاطبالا وسو

 89 ص -ِ

 دعبأ وعكه ىح مهل تناكر ردو رتل لع ةدم سو عَ حارا

 مم مص

 دخلو ا وقلا الج رلا ع كهور شل امدح :رسكنا اذا هيلع
 5-5 و تا 4 هم مسد 9

 مع _- 0 ورع

 يوي ص وو ىو --ه--

 3 موس يور و جه سمع

 عك اهل هللا ولست هني م « اهنا رك ماهو رعمدلا ت عطق

 نهذو بكذا ضرال اهل مكس اكمىأاعكاشان الف" .ًروزعنم رابع أ عك اهليللاو

 لبق را علا ( عله انآ أن و بهذنب ,أىا عكشو ع كسنب اىردأافنالف

 لع ص 3 هس جب سرس تس

 هيدمو عوار عاشو مذاعولشواعل مآل أو عزا 15 ًاوهليقو ريصلا هلقو عملا

 ةراسع موقلا ىلا هلوق
 ها موقلاسوماقلا



 لصالاءاذك اهلدست هلوق
 انه سوماقلا ف ىنلاو
 ةدامفاضي اهصنواها دست
 هالعو هبكرها دستو ىدش

 هآرتس اهيفحاععلا ىو

 رعاشلا لاق هالغىأ

 اهتيدستت ,ودالق

 رجا ولو تسنابومف
 هضعمورتكا

1 

 5-5 ها « ءاهلالصف 55

 -ٍ 2 ة2وص 7 ءو< م5 مود هد 2 38و 7 سءور

 تاصحح وز عوقهملا بكر يدقو 0 ايسببل ا

 آر ديم 2068

 سر ىهل.-.قو ءازوا بك مقوف ضعدن ءامتسب بر بكاوك عدل ةعفهلاو

 ضعي ن2 نوكت ىتااّةرث دك و رمقلا ل زانَمن مل راسه ى 5 وفات ااه اكءازوحلا
 مل ةس ان

 ىا ؟ ءازولا دعمه اهنمك فكيافلاأ |قلطسابعب اثيدسحمفو هلك صوهد_عمىف تاودلا

 موقتلا نيب عايطضالا اوءاكنت :الارشكلا درسها لاثممعقهلاوتاقيلطتت الثوب وملطتلا ن مكلف

 لاق. لاق هنأ ءار فلا نعىورو روصةمولأ هعبصو رمثدر 2 أو داك نوف ىومألا كلذ حو

 ىف يرو روس 72 -و

 فكما لاش هنا نأ ارعغالا ضعب نع ىدبو ةعكن ةعكهل هنإح ريب دكي سلجاذا ىذلا قح“ الل

 ماك ماع < دم عو ل هر وا 4 2 ه

 ريكنئاوف هرب اغدأبن هيو اذادسكترا و هيدا ومعاها اودعقتهاوء وس 7

 3 صل سس 6 < هءو

 ولألاك ةعبشلا ةقش نمٌتءقو لعفلا تدار اذا ىلا ىهوةعقح ىهفاعدقانلا نعت دسع
- - 

 جمتاكو سلا هلام ًاوةعكملا اوةعقهلا فناتغل فاكلا وفاقلا نأكل نامتسا ةفروصنم

 ةقودوُكلا اذهل طكلاو طسلاوه ل :.رءنالف طق لاهورعت رك تاو

 ةقانلا للناس عاق خالاواه رك ذ عضوما ذه سدل ةريثكف و رحى فاكلاو فاق باعت

 ةقانلال فلا عطار اودع اج ”ةياهكتتملا تحقن لْمَملا ناله عسل 3 للا

 00 ترة يك فاتت واح الع ءواهلدست ء اهكربأ !ليق ةواهكرب 1

 عقب هو مك اذا ةذواوعشتواهلك ترك نأ تو عك ةعتشلا ن ملعفلا

 همهدم هر لي ,ه م اهو سس دن

 0 5 000 0 ل ا ا 2 :تاعنالف
 عوج روع

 دقف دواعي :لكسمو هنو مدواعُبىأ هع ”خامول موجلا عدت نأ ىلا ىفعاقدهالاو

 "ال ولا ناار نفود رت اوك هلع م رداملا ئشلا ُبْرْضٌمعسِلاو عَ

 دعلاف قوق مدل ا, برضت نوه لمقو لاتقلا ممم فومسلا توصلمقو عقولاو

 ىلذهلا عيرنبفانم

 مو | بمامزوو سا وس رى -3 و و اقم ب د” سور 0

 ادضعل اة تحك لوعملا برش 23 ةعقصبرضلاوةغشغش ن ءظااف

 مل

 م سا ج

5 06 

 رظملا قابل يقلع انيس رصشلاد اعلا ب مرعب ف ويسلاب با الا توم
- 

 هل عيوقارلاء_هاعقيرصتوفوألاعلا يني عذلا لولا نعطلا وص ةياكسةغستمدلاو

 1 وبألاتواعكه تعكهلاقيو ةعبضلا نمتْشرتسا ى ءاةقانلاةعكولا لانا "ارغلا نع 0



 6 دعب

2 

52000006 

 لص 1عوزهلا 00 عز 3 مع |عالز و 3ع اره فهفهماهلتغاو «ناعمم هللا دمعأ رب ْ

 0-0 0 5 و يصرخ 3 ١

 عد 25و 8 ىو ءو دو

2 2 - -20-2 

 (عم) امهقاقتشا فرعيال نامسا عوُسيعو عسش 6 ها تونرطلاهيسشيت ابن

 و
 2ص

 م و 3 : ذم نيعط هم ليزتنل افو هنعدعؤر 00 سل | ىلعّلق | مخ اواع :وطه عطمي عطض

 + < © ء 00 8اءوس

 عطغأ او 6 لفرط هبارعتيعتاع :هللاو ٍعوُشُْحو لد ىذلا عطوملا لسقو

 بوصو هقنع دم لمقو بلععت ن نععوُضيَر ل قرع الا نري ايلا لبقأ

 ىلاو نينبعل تف عمرظنلا ماد يماتاو نبت نوجا هلوقىفني رمسفملا ضهلاقو هيد ّر

 لوركا انا لحل لاقي ةقلخُبي وصت هقُدعف عطمربعبث للا لاقو سايعااونأ لام اذه

 دلما عطغأ ان

 5 و نإ وو 0 ا صد

 هب امهمو عيطم لد ةسنيرغو #2 ىرأدقودعسزبر دع كدبعت

 دلي و أعرج نيهح لولا رس عادل ىلا نيعطومهلوق وقو

 عاملا اىلا َنيعطهم ينيج #2 مهارأ أكةاواهاهأ 00 ١

 عاطضالا هداعملا نيسعطم ه صه .؟ ىلا عا ارم اعلا هيلع ىلعل يدش فو ني-ءرشمىأ

 و ياه

 منع ةعيرمس طع ةقانو عرس ذاع ا ءلاىف عارشألا

 ردسالا طا عسا هرعت نامعا عَظ دو ىلطعو عساد عبو رطو عساولا قدر طلا

2985 

 سأ .ارلا ع ع هر عانقالا او فت :ةاه تعا ذا فاتهلا ىلا قاطنملا ت دكا أسلا عطوملا ليقوس كا انلاوهو

1 

 سلف ما ل ا ادب 0 احىف ع ١

 ل” ل نو

 اك اة 77

 سلس م6

 ىرش 0 ل لولا ُى نر | سس علطهلا ا رع ا ريثك
 دم 32

 ىأ عوج عاهفةسغلةعهوام 6 ( عمه )) عاجلا لثم مسالا ليوطل علل
5-56 2 9 0 86 
 يق للا رادو هو روز ضرعو اسرغلاروز طسو قرب ادةعفهلا (( عقم ( ءاو

 2 و 2 2

 ادبأوبسالعوقهلانالاقيو هركتوامءاشتن باوذلا يعي جنرتت اد ىهلسقو

 ناد ى.ةء ضم 9

 لاقت ع 2 وفهم هويدا ءعوه عم و

٠. 0-5 

 امهتاعارسدادراو مملح 23 تلت اركاب عومهملا قرعاذا

 ؟هنأ (عقه) ْ نعل * ءاهلا لصف

 ايي تر 291001 ل يد م

 سوماقلا ىف علز_ههلوق

 عسب رمسلا س سامعك علزهو

 0000 هلوق

 ريه 00 عسرطه هم ىف

 ةغللاةمأ بتكو عحارتلو



 2 م ظ نيعلا فرخ *» ءاهاا لصف ال ] 1

 قدمو هم

 عزملا ةنالتانقازه 23 عرفتو تلاستسماذا

 6-1 م ىو هوو 0 9و موم 926 م 2 6 مو 98 | 0 50

 دج عزتهم ف.سو ضفنتبىأ عزت ميو عز (ىصواهاطخ تطمرق اذاخيتسمو تعصرق

 جندل ادم فالى ممالادشنأ اوزهاذا زازتهالا

 هر ديل !اورَصو د ٌعَرَفلا ريراَمِط تاك اذا 1

 ها مو ه < 6 0

 اع ازهاذا صارعلكن م 7 عبطلا الم ءاقلا ضبا اهل

 * عضل ” ىصامر سلا قاد لثم :
 ) سوس هو عز سو هم مس 3 2

 عز لثم عرس أ عزومدالا صو بوس حرت بعضا نبا قبسسلا صارعلاانأ

 م سه ع2 2 لاس هع م سد 00 1 9

 عرس عزم سرفلا عرهدوذعلا عير عم ؛مسرفو عرسأ ىعجدلك( عز(عتو عزتهاو عزهو
 ووو ىو 9س 2 دا وم ةمقس

 وهو رعي أ عزشو عزب ينالف ضوا ديد تاو دعا دعاعُ * عرب ىطاا عرهوةقانلا كاذكو
 -_- هع دةدصو هو

 35 هزت هضر أن متندنأو #4 بالكل اوروثلا فدد ةيؤرلاق اديدش اودعود «دنأاضنأ

 عدس 2<

 ىذلا ماهسلا نم «عزشألاو هود ءىعرشأ ىأعزهتبونلاغ اوقن متنداذابالكلا نآدارأ

 انفو ماهل ايس عَرشألالءقو عازهمهسدالاقيو اهودرأوهومد_حوناك لا فقس

2. 

 ملك_دامغا ل قو ًايدروأ 00 هقسامرخ اوه لمقو ةديدشل 4

 ناقد درو هرضلل ىقلاررغف رعاشل اهءىأبدق 3 عزه 3 :ا5 ىفام هوو عر هريغج املا بف قناؤد هي

 لاقفدخاريغعممي ف أبا ونرملا

 امّقلاو هه اكلت ع ره املا
- 2 

 صد د وح ني نان رلاعرمل اربغلا ضي ءاج دقو ى ربا لاق
 نع 3910 سرع ةوصع تس وو س

 ئء راب قرع قمرا كر #23 ا فروتربك

 تاك سلنك عي * ارش رغب ىارلاكك "الوب حامعلا لاق 00
 3 3 ى وما نك 5 دوم م1 0 : 1 مه ُ

 هد >وىا عازهموسالاةيعلا املا ةيوهعممهسالو ىرلا فكم ىذلا اوهو هريغالو عّرشأ

 هد ع س - هس ست زوو ىو #2 مس

 مكن ةمقي ىأعرهأ كريعب مانس ف قيأمو د عازهمركحح م فاي د كل

 0 2 972 0 يت وعد

 نام عروس عب رهو عرب ىأ شيشحلا فعرف دحأ فام ىأ عشرا لا قام مهلوو

 ادسأ ف صيلاكو ٌقدملا عروملاو
 - 6م م98 س 9 5_5 0-0 12 5-5

 ع“ :زهم نيعارذلا ح ويشد 3 رردم لنه ن و ا

 ردممو م

 نادنأو هسضمو لالسسأ اهلْرولَرآلا عملا حال زول اويل مالها ( عزه )

 ىرب



 يي برب ميج مم د

 ةمطضلا لمقو ةريغصلا قل ةعرقلاوةعريلاواضيأةعاربت يع“ اعروخارلااهفع :

 ماو لات فيشخ عبره بنو عير :

 ١ را عمرملا (عنرد ( مدقتدقو قارعالا نأ نع عرب ىفةسفل عمر 06 ره 3

 ىأ لءللا نم معبر ىذتم تح ثيدس هاو لمللا نرد عيونو ةرفو يرسل اهو :

 ى 9و

 ناوجو سرج ى ضنك وقل كاوا «عيزت ىضمو عش حااومتي روق ريغ اا

 نما ونال نالف عزها ركنا اوس .ودعلا هيسن عزل ننساه ءىدشو ١

 524 : (عزه)  نيعلافرح « ءاهلالصت

 2 و رس

 ريف س عا رهلاو داو اهانعمةعّشْ وعلا ةعرهلاوةعر هلال قو ري فرم

 8 ىو

 صا ىرعزالا 0 ]ا عضومعرامو ن ناصُعلا ةقمَْ دةريصتةعيرهلاو رجشلا فرو
 08 ل ل ا

 و 23 ووو) ه- 8

 عنمم ماطخ تاذ كف 5 عيرهديص بن ذ ميفصلا فو

 ها ا, ا عل

 وجا 00 ريسناك ا

 ماقدءو ه5 م صد

 3 ارعالا نا 5 00 اذااه 0 00 ءالازرا 2 ندم نالوا

 ءأم ةراكد لاسىأ ضرما ءاملا نمءامسلانيعىرتامانت اريح هرطم عمرها لاك اًميغرك ذو

 ل اذا هئيدحو قطن فلج رلاعمرهاثنللالافو * اموهرعيأراصقو « دشنأو

 مخ رحاةلزا عرش ىرب با لاقي -عمدلا ترذااذا عمر نيعلاو لاك عمرهم تعنلاوهسيف

 ةثالثلا باءنمَّىَحما ريظذ ةعيرالا فاد هو ميلا ىفنونلا تدق عئرشا لصون

 همم ”ءو

 وه ليقول مقل ار أ عارملا ( عنره ( نمد بغل لإ ةورعلا قو تدل ىسمناهبف لصالا

 دشناو ل لمقوة مدخلا :هلمقلا امهالك ةعزرهلاو عورما اوٌةعنرهىثنالاو ةماعل ملا

 ل * 0 اًرهلارهع

 هك ب هو مزح عمت . ( عزه اتينا ملا هيت. :لوضأ عئارهلا ىرهزالا

 ها دقو ةورسكمما اذا اءازجما اهمظععرملا د 0 اىثعزماف هنا

 لا تع رهو نام نموهم أوعز يمل بوت عوسكأ #* تلا ءاوساعيز وان

 ؟ىشلا تعز 5 اطال قالخلا عير وك اناههجومللا م 0 ا
 وود. 7هةد 2 هد

 د ةص و همس 1 0.

-” 
 وو وو وو دس

- 
 لمد 6 89 سس

 2 ا اهّالا عّرَمْلاَو عزل اديس كبع التو ليلا عوز

 لاق اتيشم تير 0011 !تعزبتو ارهاذا امهات فيلاوةانّقلا عازتماو

 ) رشاع برعلان اسل تت "5 (

 لصالا,اذكوملا امصقوهلوق

 مسهفع ةدأم قهدروأو

00 
 اموهرءامهافع امصؤو

 ان ههداربامحوامرظناو

 ليكم ها ررحو

 ”  لصالاءاذكلممااذاهلوق
 فاكلايل ههنا سوداقلا فو
 هسععم لك

 اًذكه خلا عئارهلا رم هلوق
 ءءء عم هأ ررحو ل صالاب



 با لاا ع ا ا نيد ا 2 ار كاان يع وج الل كن 0 ا يبا
 ا هم ل وي 20000 هلي ل ع

14 5 1 9 9 

 _ (عيص) | نيافرع امام 7
 ., >> هو ا« س

100 

 ثوعرز 27006 ليزنتلا فو ل زورونا -نمدعزاو فج

 سايعغل اونأ لاق لقب حرت واضعبممنعبتملكهبلا نوبية ديو لا هيلا

 ع ارسا عإ ءارشالا فاسكلا لاف و منلاقف ع ٌرقفَع ارنا للي قم ةيئن مط ف عارمسا غار هال

 لهلهملالاهو ةدعرف
 ةمس مل ووو ورع سس 7 ن7 ةه7 و و4 5-5

 فونالا مغر ىلع مهدوقب #4 ىراسا مهونوعربياواخ

 لجرلا عرش أ دسعوبأ اوعرشأو اوعره لاقي نواه و نوقاسي ىراسأ مهوتوعرمثسللا لاق

 و س2

 | دعرب نيحوهو بصغلاو ىج ان م :رهمل جرا توكيدقودرولا نمد وهو" ل ؟اذااعار ها

 ع7 -تو

  هلوقو فقيل عفم اننا اساسي امفدصعو ا دلي كانركذ شب 1
 "تو*5و هم اوع

 نوعرهممهفا اوعرشو اوعر >ا لوقت برعلاو الاعنوعسي ىأنوعربممهران“ | ىلعمهوىلاعت
 و مو

 حي رلا فصب رج أن ئالر 25 1 ثوعورهمو

 مسد ىلا »و ام ِ 7 2 يع مس 3 و5 -ع

 مدنا سحر ىلاونلا فوقر #3 0 احوهلك اهلعتسرأ

 0 5 نإ هه همه

 0 0 تءاجس تعزرإ اذا ىلا هدومها ودتيرا رانا

 ىترت ىرخلا اهفاصعإ ندديسلا رت ةيفرك يهاتف

200 

 ع ىرااع رهلاو# ءاكبلا عب رمساضيأ أعرشو ىلا عيرم“ عرش ل يورد دارأ

 .جامشلا لاك هنالس ىف عباس لمقو َلاسعمهو عرهو اعز وتلا
 و 5 هته يدعو هعو

 : 0 هنمضدالمك < اي رعد :اِغ

 انهطل انني لرُ ا ل ا نم ةعرشلاو عر هدو ع رسل نيبراجكأ ع عرش مدو
 52 وة 5 هم 5

 عوف# عورهموهلاقب عرصب ىذا ُنوُحْلا عورمملاولاجرلا ىلع 0 ا

28 

 اناا اضنأ داودو كسا .الىذلا عرتملاو داوم نم عورصملا عورملاورعوت أ لاقو 00

 ردن بالاك عودا فيعضلا

 سموم و و

 لع لاه ريطاماذا 2 ءاشح قف عربه تسلو

7 

 : تءرمتو اهب وع :ره لبق ايساوُصم م مدت نإ عقلا ذاو مسا [بهلاو عربهلاو

 المر موقلا عرهو 5 عرب حامرلاوةهدبلا د شع 5 دشن أو عراوسْتبف اذا حاملا

 7 رو 5 علا لولاة عيومْناو 3 هر اهياوضمو اهوعرت زءااهوعرفأو

 0 ه2 اك سال

 تا ةبصقلا كلاب الأن تحرَ را روب ارتلا يسد لئقو بونهلا عرس عرش

 رمز



 سس سس حس سسس تمس

 عرسملاوىرسهزالا ىبلارجالا نب يد راللا اا 0010

 كيسا ري و اح للا

 6 (عرشه)  نيعلافرج * "ها لست ظ

 عرد جبس لوو“ وخرالءاضقب #* اهربمأدب 000
 ةسو-

 انتم جالار مما دخلا , وللا عرشملا ىربثبا تام .طاو عاصشلا لمقوهدسس نبا لاك

 عرذألا ميلا عنجلا و عملا 37 عنجملا عن 1 اههريغد_:ءُنايَطاوةدسع

 ليوطااركذااوهلمقو لب وطلا عنج تنملاو اذ عنجسملا عرفألا سار ايدج « زحارلا لاق

 1 و توقع : نع ماعنلا ند

 مه 8ع

 مديل لبا رلاللا 5 هشعاضُايراسورو امه

 و هر
 لاحرلان ءانحلالا لد ورا تملا ل ايوا '

 00 2 هت

 و هد ب هج مسدو5) ع تل سا يع نمو

 بدمع مقام 3 ل زل

 نبا ص 5 وَ

 2 ريال انا ةراح ف تام الا دال أن م دسهلاو لس وطلا ميظعلا عنيملا ليقو
0 

 و 5 < هوم

 0 عدضو ماعنل |عدوهلا (عس) سلاما داهلاشل ذ لكن هىئنالاو سأ أرلا عرق

 كلذ لاقيالوراغتلادنع لبالراع اجت دق يحل يت ول ءاهلارستكلا ْ

 هنالاةفر 0 كيلا لحر هموسة هعمشب هل كيب قوسلا قالا ومذوأ اسلوب
 سا محم

 13 هع © ج - مدع و

 لاقف رافت ن كسل عدد عدهم بحاصلا ف ركيلارغنذا هب راع عوها عدم قركي وهلاقف لج ظ

 عاهدك قونعلا 7 زن م عادهو نكسلر كبل غر هلاقيامناو 08 نسينقدصىرتشملا
 دال فرامل ع حا مهنأمصا ذاق , رعاجملا لق لقب عدم ( عاده :

 و 927

 عولدهلا ع تئافءان وهو اعنف اذه ىلعةماك !!لاشمو اهلبايفاهئازاب لصأال ظ

 لاق و قوس لاةذش عارشالاو عارهلاو عرهلا (عرد) ةفّشلا طملقلا | ظ

 ىربنااهدر وأ رغعاشلا

 سد و سوو 5 مس و ٠

 ليعرلا توعر مب ليعر 5 0 1 ْ

 لعاف مديلام عج رلاعرشأو ضو ىلا ْثَع رم[ لبالا تعروتسا مازعر رم اواو عرشالقو
١ 5 

 حمم

 ل ا ع واو را ع ا م

 لدالا قوه هفعاضتهلوق

 سوماقلاح رشف اذ كوءانلا

 هداشن اريحةدأامقهمفقدسو

0 



 1م ناسا 00000 000 6 0 000 770 57 0 ” نيكي دن ديفا 0 لا ا و او 9 5 000 - *-زم 64+44 7 يع نحو

 لصالا سماهم عرسشو هلوق

 لاو وا محيا
 راصتقا نم_.وصتلاذخأم
 نعل_ةنلا دعب فاوؤملا

 ةسغلةءاكح ىلع ىرهزالا

 رظئافاذه عمو ةد_داو

 هيصعم مكر رحو

 2 ا

 1 ع 7 رن 9 يم ع4

 - # مما ع 7 5 ىاومع و و- 2010
 .٠

 مفي و بدكم منيو قي نأ ىع 7 هنعشسعلا نس اعل انعم 23 لوةئواهلاببص ص فر

 ريربلاةلوكألامهلا معلا اول البلا ومهردلا لام عملا (( علب ه ]ب هيلجر

 كد ا يح ام

 علبد فا رحيل ةاحاصسف د عئاجتبأليقفر رب زدلا ع ص و

0 

 لانا بةورثالانب لعلوم علب 00 عبرا مج 37 ىدعن رب بد مح ردع # 0

 0 هو 0 -و

 | عملا ءاسهذس اقييالواءاوأ فرعبال علبهد_بعو مينا علم اعل ل“ نمنوكمفةدئاز

 لاه ةيقوأ لا بالكل اءامسأن موق لو باك + و علو ف قواسلاب اكلا
 _م تل

 وح رص دلع

 | عنه (عتخإل ىو داو ةئازولعتاهّنلبقدقو 0 امله امحالفديدَشلاو 3
3-1 

 8و ع نما دس اس

 ا دعبل 4 كي 00

 ىداسونأ لة ار ارذو * 5 0
 ى تو 11 و اع تو

 ةمونلا عنا بج ا عج تاع ع عجاوهو عوجمتو عيجفءأس ذو عوسشو 0 هوقو

 تسلا نب سدقونأ لاف ةفمغملا

ٌْ 1 9-9 

 00 مطأ 7-0 اف ىسردْضِسسلا تحدق

 3 مم .ةرو مل هةر

 لاشي و بلععت نكح ,زهل شم ةعاسعأ ل ءللا نم بج صواوموىأاعبج(موقلا عمو

 ال 2020

 ” مار قرون سب دحؤو لبللا لأ أن مت فرفخةموتدعب ىأ ةءمدعبان الفا ||

 نبا سواحل نم سألك هنمةعْجسلاول» لا نفاع بيساو بسلاح هلا لوللا نم

0 2 

 | 000بو سطو استعو ضدنا راع لفاقلا ألا لح الاد , ىنارسعالا

 ىل ةمانتمالا عب مسا بألا لفاغلل عجسؤمو عبو : ةزمه لش ةعجا لحرو مونلا عوج هلا

 هير عسعو د 0 اورسكن اذا الشمع را ا مجهلاود ألك
 ءماورم

 ( عب ) ديرما حب ول نفهم نكس هوايا كساد

 لاك فوشسملا ليوطلا عرتيسملاو فاشل ةبقوأ سلا بالكللا فْضَو نم عرج ىرسهزالا
 31 و

 ا لاق وىرهزالا لاق مرد, ىرهوم ار لنمو #3 عر ههالا اوطوأأبريضر ء#أ #24 جامعا

 نبالافو ردا ل ءانهلارسكت» ى.ءأ ارغلا تلأرصنوت؟ لا عردشو عرج مى وطال

 هسه و د مة

 ميش لإ 200 جرعألا ا ءاهلا عر .>لجر فار ءالا



1 

 ء (عشبه) .  نيغلا فرح «٠ هاهلال سم
 و 8 ل اا ف م

 ىفوتنامعبهلاو عسب رار فهيا عدرا عيرالر عتيج از ورمل تيك لا نبا لاق

 لاق اعمش ىعسإ عملا . ءبييحنإ مح تاس لاعرمع نب ىسع ىنث د وعمال لاقت فصلا

 ىوسدص | لب © سعات 3 ع اس

 اهاشاماذاف هلم قع راق ةفادخيسلا لعبوا غب و هلوأ فىأجاتنلا ةبعبر فنا عاررل رلانال
 س# ص سن ج

 و 10
 انا

 لوقو هي فهشنع ناعتسا ىأَحمهف هنمىوقأ منال زيطالا لعد لامك

 نك 29و هس ومد 02 ها < ول هب ه< م هع

 ىذاحلا ىها را 35 داوشملا ىدس ننال اعرد دع ذالملا ةيضعو 0

 5 5 -ّ 26د 3 :

 ذاوألا اذفار ءالا هب ولعأ 5 ذاب

 وو ع م سهمو»

 عمل ملكا هناجذوللاو ىرابملا ٌقهاوُاَو عب نأ ىلع ضل را 5 هاو ع

 راجلا حشو عابر ىلع حبر عمجتلا عاب هلع عبق عمال بقو هال بارما

 5و مهص

 لاك دل ام ئّتماعومهوا عم

 ةم ةصاوس و 72و ةهدسوس

 1 كالألا لمحت نيبكسلا ف ا اوه, ا

 2و 0

 نأ عوبلاوهتنعذت أدم عب كر ان لقب عبو كلذك نوكن لك

 عقتبهو وعقب لحر عم ريصقلا عكرملا (عكرم) باج لينضوقلا تبي مى - < © صدع 31 وم :

 هم . هم

 ننال وءاسنلا ندا بحي ىذلا قجالاوهزملا عقتسهلاو ةدئاز نونلا وقنا ُُم "بصق عقابه 3
 4 2 9 ب مدامم عسوعد هم 2 و ) مهرس

 ةعقتمهلا س اح عقنصاو هعياص ف ارطأ ىلامماق هب وقرع ىلع ل جرا دوعُ ةعقتسهلاو" اهلاب

 قدزرفلا لاول لج ىهو

 سوء ب يي دع 8

 و 77 هس

 لابن منبه لكىودغ د اوك اماذا مهتوسنروهمو

 دوعق ةعقتسهأ اوعي سأج مىل_.قو سيزر يلا د ردم يريم

 ءاهلا.ىثنالاو يودون الو لعفالو لوقىف سم أ ىلع ميقتسبال ىذلا عملا او فاحملا ءاقلتسالا

 دهقاذاىذلاوهل بقو سانلا لأسي هعباصأ ف ارط ىلعوا هبسةعىلع ساي ىذلا عقتسملاو
 5 هى سنع ر هوم ومص

 لاق ناوسف بحاصوهناكع مزال عقبه لجرفا ارعالا نبا لاك حرم دك تاكميف

 ه- هلا دودس ءامو و

 كيابمزلي كبتأي ىذلاو هرعشلافو ءاسث بحاصةنأريسخا 5 لزغلا يب عقتبعاهلسرأ 2#

 ةسيواج ف هج فرغت وج الاوهو ةعبهدأسهاو مهب ل حر وحربال 'لدنعامناطف

 6 نس م ىواماس تو 9ع37

 قذدلاةعقتسملا سلجتو قفدلا ىلا ياض فب: نات درلا لاك ىعمصأل لاك و هرومأو

 مساد-سل

 ءادوسةأ صانع ث ند نونا واهم تقاير للا لوك َيناة عش سهلاو عساو مم

 ىفمدقت لاب وآناك هلوق

 .هداشت اذرح ةدام

 دالل |هعنصب دو تاك

 ىذاحلا ىهارملا عسمتسد

 معه منك ىلو أ امههام لعل و

 لامعانئو ريئودغ هلوق
 حامعلا فام هماعاو ةينان



 6 تي امرا ا اني 0 تار ل تم ل ا ا ا ا لا ع نسل

 عم 0 « ءاهلاو نونلالصف 4
 سال 78 90 سرع

 كنت و ىسفن تيفش حيك او ”لاعثأو نس ممعطأو موق ابرضأ لأ ٍلفكمد تلطىأ

 ح - الىربنب لذ اوىراش

 9و2 - 26و

 اهراكذا ىدمعىر رلا ماتم عاف « اهترك ددالفلا »عودت اذا
 - يمص

 قى عىردأامهنعمتلأسئش ف ار ءاىل لاك ناندعوبأ لاق هير املاٌةمط راك الاغوار

 لاقيو عئانمففذُتي عاج سو .مضتلاقف“ ءاشالاًدشأ امس لس رايد هتاشسو وهعاونم || لبس ثالادشأسهلوق

 ١ هون دنقعاتنل عناء 3 ونت وان ا عابدق ل اركان را رحاذا ندغلل تاع 0

 ىرهزالا لاكي ءاماذا عيش 1 2 .٠ عاني ردنا لاق 0-0 وقال أع دولا رلا || عناض كمىفىتلي عئاج بان
 ظ 00 و مكالدطاوملا هل لاقد راما لغم عاما و همفعض وردك

 ظ عيناه نعشعنلاعئان * مهلا نعت انوا عناخلاو لصالاباذكم تبعي دحاو هلوق
 ه9

 ءئثلا عانَّّساو #3 ريرمسشل اًيطاسَقْنعب و 2 ىارلا لاق هني دحاو مساع وولاق هتسعلداو توقارم م ىو

 حمر طلا لاق داع : هبتك

 هددءدع هت رهس

 0 23 انلل تالت اولا كمال

 أ 0 فضي قاطُقلا لاق ريسلا ى ملا ةعانتسالا و
 ظ اعاتتسا لب الات ثلا اماذا < ىَقدَمْنَميَر ص تناكَو سه و انكيانإ - 3-0 2 © م 6

 صممصص مح

 20 ع

 00 واعيش عيني ,عان «(عض)

 010 ,اوهقنعدماناعشو اعوش عسي عبه (عبه)) .(ءاهلالصن)
 « قرننس هد 16م اذ مو

 اعبهلا تالماَذلا داو 0 اعنمضةشاذاهتفلك

 د وم

 ا اذا جاءك لوق نمفطعتو نيل بف ىذلا جوعا إو امانا ذال مسيل هذه َتْفاكىأ ١

 رى وه ى

 مدعم _داهوهف اعومصو 0 ردع صل ا تمر هلي

 ىنارعالا نباهدشنأ اهلوقو هقنعي ناعتساو لوعتسا

 مو مس

 مجارلاعوبملا قرنا عاشو # ىولطلاامنودنم مشكلا ىوُسأل و

 ىنااًليسقلاٌعَب او كلذ هنم ماردعبجتس اور ردا م 6ع وبوابة رخا علق اودار اما

 سا ص مه موو 9-0

 نبق ةراجف عب ىناوه لقواتنا لصف ىذلا لم_هفلاوهلبقو فيسصلا ىف جي

 دى سو 2 و هس

 تاغش مجول الاول رد ل هراكتيوهقنعدج ىأ ىشماذا عبو يهنالاعبه ىعسو

 لاو
 د

 7 "ب 4 2 - د سوم

1 



 انة ءطوب ابدا“ ,

 ار ووعد 5-5

 5 1 10 000 0 3 تا 0 ا ون و ا نة / 42 0 ا ل و ا لا -

 68  (معوت) - نيلافرع * نونلالسف
 و 5و 0 227 هه و وو

 اوعكعكو دز 2 نوت لشالا * ادريثذز ولا شالوا

 نأوهواهلحدنعكلذاهبلعفاذااهعكت وا اال رلا عكل وع كلة جرت فرك ذو
 04 212 ع 2و 9 مو عض ءم

 روصتمو آلاف 2 ساقيلو ءقلل عو ماعم عبنن عم (عر د ريدا .اهعرشبرضي

 5 3 ويلات د1 كا

 تاء ؟ هاك 5 هم

0500 0 

 عونل !ثنللا لاق د نيل رمل 00

 ىحا دريس غور املاو باِيْغلا نجس ولو 1 همي

 00 0م 2 9 2 و 7 ., ض

 هم 9و 7م

 اا 20 وشو تم توسفللا 5 ا عولاو |

 4 د ع

 عوتلا ليقع ماج لحلب عئابلل عام 1 عئانل | وعوملا عامل ع : ولا لمقو ع ماع لاخلا ا
3 

8 
 عومج ا ناكولو لعلك لعفلاواعونواعوستتانالا لعااعالاق م#اوقلهبسشأوعو شطعلا | :

 و هلافوحم لاقي ونألاكرب رك ارا ملالظإللا ادع دلما درب ركن نسل ا
 ى 0

 نسحكاوقك عام ل ءزاجليقراذه عذر ةوجوهلاتوعتو

 نافاتخما ناظفللا بفرك ئامماقعسو هل اداب بان: نمذوكي اذ هقدر تالا نا ا

 0 أعاما سل اذ ع يامال نكي شطعلا عع

 لاقي عاين عججاو عداتريسءادر ا 0 فصلا فرت

 ىاطقلا لاق عا ابجموق

 عايَتلاَلَسآلاول طنا روُدص 0 00 ا

 مصل نيديردا يلا ىرب نبا لاعتةتسمالا فارط لسلام ىلا شاطعلا حامرلا نعي |
 ا

 ظ
 ا

 ا

- 

 بولقما فبوقعيد شن كلام نب عدجألا لوق و
 هرم ع 8 ىو 1

 كانو مس اوسع #3 ميمادعأن هوجو ةن مثال

 نم لعافوهامنا ههجو ىلعوهىعدالا لاق باك درسا ةئل ناتطعل 00
 مم

 نالفاتلاراذلاءنؤلؤقي مهن كلذو تمعن

 اف << 9 1 ه م م2 ثة مسرع

 هه نتم رقي لباعم 03 يئاوصم زو ندعندقاو

 ظ 59 دلو أل ارالا ىف_هعفاثلا وكب نأ عابتالا نال عامنا هنا دعب نم هيو قتاضيا كلذو لاق ىنعم د



 نيش هنو د و راي اا رو ع ال ةعلا  ي

 60 رديف »* نونلا لسن 9

 هاهم

 عقم كاملا فق هلي دملا نم بيرق عضوموهواهربغ رالف يدها + المو

 ىناوش 0 وال مو دملا مالسالا فتعمل ابد دا 5

 و سدو و

 1 لا وج لا سما ادار ون كوفي ع | عك ا .دملا

 م ,مكمناو نوفا هوا هنا هةعكنلاواعكس يرسل مكان مكن
 هس مءوو 5 قدوه و ىو هه ع

 لكلا الواو سو هلا علت لايزال اود راوتر 5

2 8 

 لس مرج راقي و هر آل ةمكتواهمطابمدةتكلا نجت عكا ةنهد ودعا

 هلك وه

 ىش لا .قودس ار ىه ل. ةو الع ف* هد ا تور ةعكن

 وسر اك اهني امك هزل لاك ارح ةرمشق هيلع عصا ردا داع

577 

 رجب نود مشية مكاو ولاة :اه "كهف ةعكت هلام ةريسللاىفو ةرج

 رج تينوهو ىواقتلا ةرغ هو لاف ةمكتلكرجأ لايف ارعالا نيا هنرا دة سا ىف قتلاك

5 9 2 

 تناكفلاك لا لطهي نع كارعالا نب ىحو ةعكذل نيرجت ل ءانيعااك ثم د>ىفو

 ىو -دي
 | عمت برعلا نمعامو قرع لا نونلا مضيءاوراذ كه كتل ن مةرج دش ادانسع

 2# سس 5 واس سس يم 26

 1 فايت رج ةنهامهالك كاوا ةفينح وأ لافورح أر صن ىيةعكنلاوةعكنلاو

 عوكشلاو عسكر لا ىلع برضلاوهىل_.قودب رضاعك همدق ره عك ثوثرطلا سأر
 كو و

 ليقعنبا لاق مكن :اهعجيو ةريصقل اءانسنلا نم

( 2 285 5-037 

 عك الودوسالو ناوهلا ىلع #3 مال فيلا وع والم ضيم

 كو ا را دولا هعكإ :وهنعهسح هّقحهعكن دو

 مور ت-9وص وم مو 5-5 ه5 هم

 لاظرنعلا عكس نملعت ىب 23 ريما وعكشال لع

 01 2000 عمي ون 9 ص 8ى.دو 9- و

 رمالا نع جانو هفرص دعك او | اكن ةعكل ء وتلا سد ودتا هاا الوسم كلو

 : و 2: صارم بس هم < -_ ه5 اسرع 92 ماكس ل امص ع

 2 امك يا :ااب رشو هتكسأ هعكناق ماك اكتودحاو نعت لكبو

 2 د ةهم 5 و وه سور سو 10 --

 نع هعكنو حالا ن نءلاتإلا عكا #كن عك جال لاق 10 20 : ل سلحاذاىذلا

 د هزني ىدعلاك هنعيلعأ هال

 -_- هور# هس 58ه < و 57

 صينشلاوهل ل الو 1 ا او ليدخل ل صدقت
00 

 .لاعالا ىنعععاكن الا ىفمتاسوبًدشنأو عتسمال عكشتال كار ءالا نبا

 ىرا

 هع بحجه _ صشج صحم مبا 1



 50000207 0000 ا 0

 دشنأو ةعبقتلا كلتفءورحت ىأارو سامع اذا لب الا نمةةعنعاوعقتاسعرو أ

 فلا عار ةالارذقلاةماد 5 اهمماش حتت لراطلا ةنومم ظ

 - ور سسع»

 0 هحرلا نانو يحلو رش ىَأ 000 انام لبرلايواذاو

 32 5و

 عداشت سانلا لاسقيو هنوعدلا موعد هنو تليز يمال اوأ ب لوقي موق مسبنم 1 :
 7 و وه 1

 اعقندت راق نب هيا لارابغلا ب راسا 00 رز ىأ ت ند
: - 224 1 2 -95 

 ع متع

 دسللاه - قدمو

 8_- - - 8و دم ةورم مدع

 0 #2 ٌقداصٌعارم هرقم ىف

 اني 0-5 0 مول

 مالكلا ىف نال هرك ذي ناو نرسل !اهلاو تنثيو مودي لبقو حمر ىتهىأعا رص عقم د |

 حراصلا عَسو اهيا اوعج ىأن رحلا اويلح ا اراصا وعسام ماهو لك ىو ريوهيلعال.لد |
 م ع 299-ه- :

 ءاسن فلا هن اه_دذعدللا ودررعلوقه لنمو هماداأوهعبانامهالكه عمن اواعوقت عشت هنوصد |
 سو 5 م 2

 نم م نكيفسي بيذسةلا فو : نقرمنا5 ةريغملا ىيءاسن ىلعامو ديلولا نبدا اخ ىلعنيكسي ندعقتحا |

 اوس علا ديوب توصل مومو عنكم كال |

 اذهوريثالا نبالاقرابغلا اوهو منا نه سو ر ىلع نه«ضووهلدقو ٌتبرضاذادودشلنا ا

 ةةم< -

 ىسعم ىلع امهلج نم 00 |نيسمعم ىلع نظفللا لمش توصلا ى موقت | دي 9 هنال وأ

 ١ هءفرأ ارملل اّتنب تدجو فار ءالا سا لاف بوُيُا ىئانهه علا لمقو دحاو ا

 0 ةوص م27 - هدم

 الد , وعل اوكار 11كدرعأو 0 اي لع نيب وحن 2

 2اس 7 نياك

 هلمقنو هبم-شاامو ءانحتلاو ة هلي ءاصشلاب ا هسسفن حاسم مهدللتع سدلاسع راكشملاعاقنلاو

 ةشمعضاذات شلبي ةراعتلاودو ارسل تعش ا دسعو أى حو همادرملا ّْ 1 :

 : لل ا

 ع ”اوءاملا هبف عك ريد دسم عاق ىهوءاريست عج كرام رمال ناش اةالاواصبق

 2 نما لع م سم و

 ىو امون ن ملد تما يمنا بوةعيمعزو فرعأ مل او عقسموهو عزذوأ مهن تشل

 عقد ادقو حرف تباعا كلل سو هياع هن لصئبلاَنأ نأ ثعبلا نم لاح ْ

 ضم نماماو فوخن ماما هحوةدلح تريسغتو همدِيهْذاذا كا لاقي رضنل لاق هنول ظ

 نمدبفل عجب صوهو عوقب ونال اتيملا نجما بيطلا ن نمسرتس# ْ

 ءىنلا م مامن عشوموهوالا نيالا عيار ين هالو بيظلااوقأ

 م 2

 ( رشاع برعلاناسأ - ؟1 )



 (عمتن) 2 نيعلا فروج « نونلالصف 1

 اهدرووت وأقل قابلا ف :رعاذا برعلا نمليلدإا نأ هيف لصالاو اهربخو اهفرع تح ايبرامو
 سل 99 سم سو

0 

 ىتح اهني ومالا واعمل انعم لبقو بدلا ىلا يرش واس ؤذحاهنمب رشو

 ىتلا ضرالاوأ عقانلا"اماوهو" اق عجب عشا ونال نب لاقت عجبا تاكو هدا م ىصقأغلبي

 كادك اهنم يرشد :عقانملا ىأيهنكل و عاما ربالرذ- 17 اطلان ا د|صأو 1
 ساو لهدم,

 نم ,رمعم اف جب ريئاللثملا اذه ندعو ىحىربنب لافرومالا سقت ردا لج رلا

 ش نر لكث يدا بلطف بكر هنا جرجا لوقي سانلا عصقأ نم ريتا ناكر دياز

 قلت نردد ع سيقنكسام وهو لا تال راهن لان هحو لكن متكو

 ودوودك سةدءموو جحود 2
 ١ نينا عقارب نمد أو هبأرب ىشتسيى أ عقنمنالف لاب وءاسملا هسق

 95 هم وى ةمص و ونهر 83 3سد

 ١ نوحراعب ىبملادوكت ع قاتم عجب راج ن مةرغصتردقوأ ريغصر وبل عقمو ىلا هس

 هك ه8 مس

 ,ةفرطلاةءاقسيوهمعطينللاو رملاهبف

 ل 2و 9 8<

 م ملا عقتم لمحت ءانعش 3 ملمرأل كبك اوَعْلا

 أل إلا رةراج مال توكنالدبتعو لاق حقتملاوةعشملا ىه لقوة عجبانهه ولا

 57 وءوثد

 لك ةعاقتوةعوتت اوهف هوو بعدم نم ملا هسيلا لاسئث لكو دول اهنا ديرلا سو

 اهلانعا رواة طسعلا لب الإ نامل عر 0-1 ولا اؤهمف عني ىذلا ةاملا يش

 1 !لق ببنلان م "رخام ةعمقنلاو الع عت عقنوءامش أقسم

 26 م - - 700 ب وص 29 1 1

 يلي شي راغشلا بج 23 اهكنارعْسبمل اال

 ساما
 "م

 ٍماَدقلاةعيقترادقلا برص - قا

 ور م نس

 كاملا مالا ليقود يروا رقس نمنومداقلا ماتا« مسؤر فوسلاببرْطلتا كودو

 لاق هكالم" بال رلاماعطمعملاو را ,ارادّقلاو كلا اوهو فانتلا مه ماَدْلاىَور 7
 8و 9 < 9 م صر ص ةم

 لاف يفابخلا برو لاتبوعت رامون عقتدقو مجتستتدلاوَع

 همس أ رثودمو 2 ة<دء ”ه 0 و هسد

 تكي هقىربنبادشن رتوش تطلاو فتن اوةعضتلاتعقت
- 

 ةعقنلاو ناقمالاو نزلنا هن هع ره ماعطلا ٌُك

 اااه و 0 0 و دو باتفاو ماو أع 1 3



 1 0 ا 0 ا ل علا تال ا ىلا اعلا رنا ا او لاح ار اي لا ا ل يا رو ا ا ا ل ا ا ور تر يول ارحل نيرو الا 4ك كا تما 0
1 20 000 : 

  7ك١ 6 2 0 1 0#"

 مس4  (عش) نيعلا فرح * نونلالصف

 هلتفداذا تيما تعش و عساف ايراد لكلا لح الا ؛هنعابيوار تاع الزاب
2 - 

 ا

 فما ءالعأ تلات تق وابتعرتفا اذا دي راخا تعش أوهتفسَر اذ !تدبل 10 و

 م هر ى 2

 ءاود|لللان نما افلا, ومناوأبابتهفوعأالا هاكر يا رحمدهو لاك

 ءاملاب نظل تال ا سكعلاو انتل و ذيسأوأ :

 و ةسو_ يدوم 01 21 هم 7.9

 تعفن :آو دينه عفت اعقل يفرد تورك و

 سود -ُ و قم و3 5و وم 9و

 برو مام نصوم هوغو بلا هيف عن .ىن عوقتلاو عبقتلاوعقتسوهندملاقديغوتاونل

 رعاشلا لاك“ مال نتا كالا وىربنيالاق كلذ نم تعم ا
 م 9< دو ىوس

 رولي اءامعتانحةعاقن ون كن ”اك عدرلوشلا جاستن مد

 طر نمل مل بش 0 8 2 عقتادتخ امو امرلو

 0 سممصا 2 0 0 01

 ماتحلانمأ الا نمل مو عَسبالو عدنا برش ىرلا ع: ةللاو ب .زلاع ..قنهنا ركسلا فل بقو

 0 02 وسد 01 2 و 9-2 ع

 ريربلا 10 هوانا ضعف عبو عشت :الو ع ركن

 مع 63ه ا

 اليلغندجحالىداو صا 3 2 رم قارا عمت دق تشو

 عجانلكوهو عقانامو كوول شأن :ىدبرشلايو
 اهم أك ل ًرامو

 ١ لاَشو هبفتسلا لى هر ٌتعمامو هلكتظإلا اذا بارشلاب ورجال 2

 1 امطا ىث قست كلذ تعش: لاق دو ا تام ىأ عو نالفريذ

 هم 5ءوس م و © تي اما جمم م

 انو رطعلاةلملا عقوق كان و اور أى كاملا عَ اوهبتيورو

 نأ ىو ه< م ا

 ىومألا صف> لاق هيلو هذأ

 2 هو 6-9 وو و

 اه ارجأو يتلغنمعقت 37 مدس فدورولا دنع عر 1

 700 َح ع هبفناك نا دو هامعلإ قا قال لكك ىذلابا لا كو 2 :أفسرلا لبا
221 0 

 اما لهنا برعل الامم أن مو هع وأ 3 تالا

 س ق9 ص مت

 رومالا برجال ل-جرل برضيرثالابا لاق نأ كم توارشارعلا له يكن يانغ

 س لري سرع و

 هدمسنبا لاو نورك ان ودم لع نورت مه دازأ ٌدهَو رك. ارومالا دواعي ىذلل لقوا مسرامو

 ل اك <

 رومالا برحدقهناهانعمل بقورشلاو ريشا لعفلا داةعمناك اذان اسنالل برضي ل موش



 برعلا تمس د ةفرسكلاوا

 منرسكلابو فلاناحاز ر
 هطيضحامعل !نمةضست ىف

 وينعم هبتكىرئاكرسكلاد

 (عقتن) ٠١ نيعلافزح « نونلا لصف ما
 - همر و 7

 ميعك طاشنلا طرق نم ضورلا نع دعا هل ملا افوسب

 ءاعووأ ءانا ريصب نا ل_بقنيعلا نمو هسنمحي رذ ىذا هلام ضربا دعوي لاو

 يسمسرص  ساع 65 < ها ص سمس 6 7 مص سس

 ةمايقلا مويو] ضف هللا هعنم الكل لضفيعنمل ءاملا لضف عمم نمر : الا ثددل اهرسفولاق

 اهاقساذاف هماوماب قسد ضرالا نمةالفلاءل_جرلا اهرهغتحم رثملا فاذن_هلضأو

 لبقافاومتمّتيِب ورشي ابراشوأةريسْعم كتاوت زم 3من وتأمر
22 

 ةسيحلا با مسلامَعوَعّسو ىرلا عشت :لاسعي هباكو رباكأ شطعلا بع هنال عمنءاملل

 لاق ا م1 او عستتجا

 اعدم مسلا ينتع تقر ارم ينذر عالاثعبأ 1

 عقَتنم عمم تاع ليقو لكى أ هعمتدقو لا علابىأ عف أب مسلاقيو هقدع معسلا عش !لءقو

 سي دى 89م نه

 ةغانل لوق نمو انو عسقلوخونممسلاقيوملا

 2 ح
 عقانمسلاايبايأ ف شرلان مه و لطول تسف

 5 و هم ل ه- 7

 ماد عقانتومو عقانلا مسلا لمحت بري مضاوت انا لمقال تيري ددحفو

 اب اللا را أ عقانم مدو

 حصامرب ريغدساجوأ عفان مد باع حان ار دون نملازام و

 2< و معك و9 و -

 رعاشلا لاق ىصاك ةعشمص مع وَلا دسار ١ 0 ريدبعسوا لاك

 9 هس دك

 عضولاود ب هبف تل ىعقتتاو تولا س "اك ىفئعد 37 0 و حيرارذاهيف 237

 هج وم د هس 1
 ىلعءاملاقْئ رام يفاكرع ابق تامر و عصب

 رعاشلالوقءدهاش ىربْنئا لاك درس دناللا . نمرمملا يل ا ا

 5 سو

 عبقتلا ىيكي 0 #* ىوآْم فوط ام فوط

 امرففسي رعاشلا لاعاضي مبا وهو
 عقم صخو ان ىصلو : درا لن فيلا انا

 9 هرلاتاذءاسعر ءولا ىهدسعابلا ماشهوب هول لاق ءايلاب رةسعابىمأ ذو هداشنا باوصىر,نبالأك

 متم لسفو بما ببالك وحللت هل قو ضجلاو

 متاعب مصرا تن سلال ىلا ل مادو أل َقاو ىداول
 م27 و

 تام عاسقنألا ف انور روملل دجوو لاق برعلا نم اسما ذهولاك هّنهد نولوقنالو

 اهب



 عا (عش) ١ نيعلا فرخ + نونلالصف

 9 ّى بم ىو وس

 ةعبشتلا وردا ال عقم .لسقو عشت :لارتشك عافنو عوفن لحرو هن 2 اا دك ان
 0 20م ىو عك مو

 هعفت با طهعفنتساو ةعشنمى أ ةعيفت مهدنعاملاقي و هيف امم ارا ٌةعاَمتلاَو

 دشنأو كارعالا نبا نع

 م هروم ه7

 ارصئملانبح ادق ىوموانعشت #3 داع يو :
 - وب جس

 ىس ده مز و هبا

 ىوبلعت نع عنو عشت باو ةعفن بن اب لكفودارملا ناجل سيقف نهد علو

 0 تهمعو

 ةزملاناهامسريثالا نبا لاك ةعشتاهمسيوامكالوتوادالان مبرشد ناك هنارعناثيدح

 لقنلا ا ا تن ..[نلاو يعل فرصلا اهعنبو علا نمةدحاولا

 ا اعلام يراوهو علا نمفاقلاودوكتاةملكلاهيئاخالاو
_- 

 وى 99و ى سمع د

 عشت ىلرعالا نبا لافءامسأ عبو عافت عفانو ىصعلا ى موتاعفنلا فرحت اذ 1 رلاعشنأو

 (عفن) موتا دوا وفانيغست توكي أما حر غستتوكينأ اذ 6 نمرعاش

 0 اريدها ملاعق اوما ما 0 قس . هوحفو لبسملا هاما عت
 9 9 9 صا سرر نوح

 هامل عافنألاطلاقبو رع او هيضوأ يجف عسا املا عيت

 نيد هتثد .دح فو عقانم عجاو ملاهي عقب عضوملا فلا تلا رفصا تس عاقشتساو

 عهتتسيا نورها ديرتي تبا ى أولاً ساجن 9 رمل سا ُك نمسك ةمصض ه-

 مهلوق نموهو رخآ رك ثددحلا ادهلو ىرهزالا لاحول سفنايدارأو هاو ملا
 9 يدعو مو

 لبقمن |لافاهفرع الور عش لاك تجرح اذا ىنعي ٌتَعمدتسا اذا لءقوهتلتقاذا تعم

 مالا فناعقْنمسماممنققانلا نان ىعلو رعوألاق 5 رمال اوُسُدىلعناعقتسم 95

 الارسال أ عقانلاهاملاعتلاوءاملا سد عشتلاو نانوسمةبمج نيدلاخلاقو

 200 نءاهنعهللا ىضرةشناعُمب دس ىو قسمنا لتاهنمتملا

 و رمل رع

 سداد نسيان رطل كال ديدي ءاملاوفرالورثبلا عت عنا

 ىو, هو نا

 ناعقن عدلباو عشت امج لكو د هعفب دنع اورك ماما ةدتكلا راب عضتاو تسال

 نواس نمو ماالو عافت را ايف يلوا ل !ضرالا ىه قو هنم عقلا عمّقملاو

 رحب ا وراحفرج لم عش و عاقن ججباو ضرالا نم عترااهومه لقو»املااهفوقَتسَي ىلا لاقو
 #« اس م4

 نش :أو ضرالا ناعسق عاتتلا لسقو

 مح



 حرش ؤفرعشلا عنلاو هلوق

 م0 (علا) سوناتا
 ادكه (فيعضلالرلا)
 هلةنىذلاوزسسنل ار ئاس فوه
 َُس ا ن-عوريسع :وملاعاصلا

 وهاكفعشلا عنلا ىارعالا
 مذهلمكتلاو بابعلا صن

 افعشلا منلاناسلاف
 ها لمأتف مضااهطيضو

 هحيتم هدكه فور كب

 لصالاءاذك تقلاهلوق

 نيعلا فرح * نونلالضف نإ

 ٍك رالا تع ولان. ,مانفبتا لاو قيوم ولنا توقعي ىحو 0000

 ليال هابل فوعانا لانا ٌاعتلاةنبنحولاقو 5 نااراوش.لو

 و د 8و. : ةمو27 مرت وو هم

 ل بحرا عجبلاود وقدعبل ]وم ردا كات دلخلاو ويدخل 1 ذا عنعتلاو ءاهلانهنادحتاو و

 لسفْط لاكي :انلاوبارطْشال عملا او فيعلا عم لو 0 لا برطصملا لي وطلا
 9 موسم هدام هدو ملص ص
 حمم ءالدلا لاثمق داور 3 كرم لك قنا ىلا

 # ملا ىذ وة هنمو عاملا عملو

 عننا حزانلا ىو اوك را مر كلا ُعي ياام لع

 دشن اوويقرلا لِ يوطلا لاهل 1

 مصْرملا ريس مأ * عتعتلا ليوا 5 م 5 ْمَصْمأءاناَوأَس

 نبع لام عمت لاطاذا# ةأرم رمل لاق ,وركماربصقلا عصرقلا
 ِ دو وو 1 0ك

 نافاس د# لوب اهعنعت تنحالاو

 0 8 سمعو

 نمدغل ىلع 3 نامفنامدريس 5 ىورناو اع عمتار نحلاناممهلوقروصنمون لاك

 رم ىشو باول نم رك لثمن اناا نما ىممال لا ازرئاج ناك ض اك تير لوقي

 ةفئاو ل :اااهل لاقي ل توحاو لامن يراسل ةهومىعبقلاةلزنجصن الاريطلا

 #9 - وم ءواو مدور»ب م 6# 7 م ى تك

 قا شالو #23 ا

 لاك راسل لب حاملا َلخسأئ :ّلك لْجرا لصوحفلا»

 ل لع ٌةرازحاهبف ميظلاو حبيرلاةببط هلي مضلان او لا ضعبهرك زنك ةفنسوأ
 د هوس

 ةمعتاو كمان اج بق قره تي ؤوسقم جرو جاعلابفو جفت لوقت ةماعلاولاق

 لتصوب ىذلاوه عفانلا كاعتدتت!*اعسأ ( عت ) نونلاونيعلا ىلا عج ربت وض هناك

 رضلاددض عفنلاو رشلاوريسناو رضلاو عمنلاٌقلانوه 00 نمل عفنلا
 9 5 3 7 1 7 2 ا 8-وء هو

 أاعفقن هعفس هعفت لاك ةعّشتم
9 

 ت2 سن | ضد ةس مف ضو ” 0 نيا

 روحو ٌندبموهفكب 3 ىريضو قعفنم نمؤالك

 ةجام“ وو ا و

 عفت لوا دج دمام اييناش مس اشم تلاع بي ودون لاكو
 م را

 و ومع ص ع 9م هموم و

 توا ذكسواذك م قتنيِن الفوم نك دون |ىعضشإ كلاملنخ يفك« نمد ىأ

 انالف

5 
ٍ 
 ا 1

 ها ييونوتكل ضي >2 يي 1 ا عل ا ا +



 يدوم 1
4 0 
 200 ف

0000 

55- 

 1 ا ا 00 ا لا : ليوم ا مما دا ع اي اخ ل

 0 (ععن) نيعلا قرح 5 نوثلال ضف
 1111 1 يت

 را عرار 5 اجود ةمزالاَنِير ص
 م سمس

 نبا ىحور غال عل طلتك او عطا ة زج نب ىلعر كس ًاوعطن لاكو كتذإبزواركن اىزب يالا

 وألف ريشملا ىلع الكلادب زو ار هلا نإ قار غملا جامل حباو عدس

 علا هقادبعولا لاف 5 اهرويسديدجتانسرهَظ ىلع 5 ةغياتلا لوقن ء هللاديعانأدابز
2 

 "00 ه2

 ع وطنو عاطن ار عجل 0 مد 7 زوألاعف ركل !!لاقذهفرعً الدانز زونأ لاف 3

 نالفلاش 8 ءوهو ناودا كاد رت ماهشصن لك 0 هيض علو ةعاطملا ودعم

 قرم ةداحلا ىثو لع ال اراغنم دواي خب وعطَنلاو عطنل كلو عطاق 3 عطال

 2 بر1لاقب وزرغال عوطأ :عجلاو كمل اىفناسلا عق 2 ةوم م كلانهو َْر زاك ران يا

 ل دواعش دخلا ىو هنمذوخأمهشض معلا مالكلا ْق ند او شارفلا لس !نم

 سو هملعمتا قصوتتلا لايك لم هقول ىصْفأب نوملكت نذل مالكأ اىَتولاحلا نوم

 نمذو>ًاموهريثالا نبا لاق هعضوم روك ذماهنملكو نويل كو 4 ان مكنأتا

 هللا ضرر ع ثيدح قوالعفوالوققُمكلك ىف معتسالاقرلا ىتلراغلا وهوا |

 لقول معلاولوةلاا وذاك سرىاوارعلا أعطت 0 ”موراطغلا ملحم يحاور ل هسنع

 بخس دو ىلعألاراغلا ىلا لي تح هيف ع وتلاوب رشلاو لك ال نمراثك الا انهههدارأ

 مطسلاو كسلا دوعسمنباشيدحهنمور وُلِدَ اوان رطغلا لون رئاصلل

 تايد 1 ١ ارقلا فتاح اللا ىلع ىهلادا رالاعتو لكك دح؟ ل را قالتحالاو
 2-ما

 ن ودا علمتلا ةارعالا نبا لاعا عع . لهنا اكباوصلا نمدحاوهجودلا اهلك اهعجرم
 مساق لس سا ١ ص اقف مح ع ا

 انئطولاقيو 0 .اوهشو حو تو هفؤلا اذا سطنتو مالكلا ىف عطدتو مهمالكىف ا

 0 زوبعاطأو ى رم رالالال عا عر ذاع ولاق مهْض مرا انلَحدىأن الفى 3
 0 5 ه< 0 م هم < 5و س

 مويو هيرب زخاملا ةيدعة مكر ىو عاطنءامن انا تبر حلا قي هند رودقووبم بالم أم

 ىعالا لافت برعلا مي نمو عاطن

 26 ه0 هى

 5 رجا مساق || نمدعنأ اوسحدةؤ #3 ةيحاض للا عاطنب م لل

2 

 ىرب نما لاق هع 0 ىو عاملا ةعاعتلا تنكس انا لاك عا هل ةعافلاا (عن)

 لوس و 85

 ىلا رغالا نبادشنأ عضومّةعاعُاو للا عانعتلا

 عا * هعاجيلب الا لامال



 اذك ىلس سه نمةقش هلوق

 ررحو لصالا

 نيعلا فزح د نونلا لص 5

 4 4 ٠
 دشن ون ارعالا نبا نعوهريغ

 حابصلاا ىلا نيعصان وأ #2 اها وعنا
 ماع م

 اضيأ جيانلاو ولا نم قدسشموهو َنيدصاف ى أن يعصائَو وأ تببلاادهىفدل اوقنا لسقو
 م: و5 000

 نمدخ: اموهو عانشألا داو عملو ملا روم اقو ضي راج علو عسل سلا

 ىدزال ادمعملا نيا سدشنأ امد الا

 همر 5 وذ و هم و ءو مع

 نيهد عصناهتارسن 07 ىرخاءاهطلختو اهرضتق

 رعاشلا لافت ضانبلا ديد. بايشلا نمب رض عضتلا وداصلا نوكس عضنلابو
 -*حج <

 اعنرلاو قارطالاو لذا هنم #* ٌتصَحد ةفراق ىذيىازكلا رب
 ئإ مو

. 8 7 

 اعطقجابب 0 عد ناك ”الابو * هامش ف وف نام عض بان

 شنوا رقي صلاه تنس آبولو اضم .ًاداج لكن مهضعلم عو

 و 0 ى هه 65 سوم) <83 © هم

 اعفسأ ىلح سه نمةقينب * اعق 0 37 اعلوماطشأن ىضناك

 ره د ا ومي هو موسم مه 7 هس

 اعردتداصيلقتلا لا د اعطقماهقوفاعصن لامع

 ىتلاهسعورت غلبي مل هنءاصلقم ضم روس له لالوغي هنعاملةماعشنهيلعْناكلوقبأ

 لاقرملا عي ااوهاىّدسئاءاصارّتلالجرل عَ اوهنول ىلع سل

 هص و همد ع

 ١ ١ راةلترملا عبصتلا ةوقاعرهزالا لا 37 رخازلا عييصتلا ف كولد ترد 00

 عسيصتو عدامو مانام هيف كال دلا"امنالردكب سدلءاملا عصاير ءام عصا
 ماسي أل

 رس بدرع

 710 عت ىحو عصت سيرو داشلاو 0 رطلا ق فور مملاوابقاس نأ

 ةحاطوأ طئاغو أل وبلاهيف لع ىتلا عضاوملا عم دانلاو مد ةتدقو عتب فورعلاو هيلع :

 د5 مورس

 نأ لق ه ا دا اسنايرسستاككفالا ثيدح فو رهط اهلا ريتال تمد >اول

 مضانملان أى رأىر_هزالا لاك نييرغلاف ىورهلا هاكح مصانم ا رولا ف فكل ىو

 ىو ةملهاهاببرعلا بهاذم ىلع للاب هملا نْزرُسي ءاسنلا نو . 35 ةشدملا اخ هلسعل عضوم

 هللا مت لاقي ف سون وبلاك وبارشلاد نع هثراءاصلا لفل ةقانلا تحتار لانو

 مالا نم عطتلاو عطذلاو عطْنلاو عطنلا (عطن) ل تا سلا

 5 ىعمتلا لاق فورعم

 نش شتات ضف 11 نتن كيم ون سنن

 مو ضدك سدس س

 5 ىلعت نعت ةرلا تَعضَماذا ةقانلا تعصنو ة ةابدلا حر انمفاد عصعصاَنلاَن ثيدحلا

 100077 ذا ااا اتا #0



 رار (مصن) 2 نيعلافرخ « نونلالصف

 مهااونأل اه ضاسلا فلاةيامراك و ناكتولىأيفاصلااهنمصلاخناولالا 1

 عفاش اهدنعراذتعا سل « , يانا سابا لة فول لاو 35 عقار اوِدّزألاَتاودْنا

 ريك و ءءء مو 3 واس

 ركبسمر م قو 0 عمان ساينس رارملالاوو

 هه م 8و رر نس

 لهاكبأ أيد ل ٍضاَخومضاَح 0 | اعول ةعاصنهنول عصندقو

 مابا كارآ أنم 37 معأن ب تي ِكَكَص
 وص 0

 رفصأ تايشلا ىةدسعو أل افو كلاحدوس أ اولاق كاياوغلا يمانرتسأ وُ _-- او

 و مدسو «د

 لاقل قو عسوورَول لك اناو 0

 نيس دك

 ١ يل ٠

 ناولألا ىفَنيرببايتلا نمو 03 ملوي ادب

 عمو هدو ا

 نامعنلا قئاقستك ا #2 ةرجو ضال عئةوفصْنم 1

 ديل لاك عصانإ 1 [ ضاببلا صلاخ بونك نصالالافو
 --وعء هدو 1

 نافد لعمار :رعص انين مهاد هسينأب هدهعال لقامدس

 نم يع نس نس م مص 29و ه سس

 نار مسو رمالاو تمول عصاو 0 م ةنشااذااوُسْوأَعَصو أامدستدر وىأ

 عيال د امَصْندق ص عا لنا ىأرلا ىرأ ىلا #4 ىدادالا يقلل وقهدهاش ىرب نبا لاك

 ىأاهسسط ام عصنتو محي ٍٍِ ةةركلاكة ني مالا 5-5 عصانة نوى لكم صااخلا
 0 هدا

 عصنأ لاقي لثملا لعامهالكر مضاو عمان وصلا عصان بسحب جنو دقو هصاخ

 صو هي بيانا راو !فّدعاصتلا ةصيشيرباج لمعتساوهي رك اذا عاصم ْ

 9 نم وصرََك االواباوجرضحأالو كانا رف عصا الجرس ارا للا

 ىفةطساونوللا نالافرظرهظ أ الس جدتي ًاراملوقت ناكنوللا هنن هبوسعي نازوجيدقو ناك
 7 صرع

 وانيملا ىأعصانلا مالا ن موهو ردح ىلع نمن 5 وا ركنا عصان اولاهوءامسنالار روهظ

 ةيؤرالاخ لاتقل ويودع ل جرا عسأو صلات

 26 2و5 ةءمىو "ومص ات ء

 اعصنوهدلحر عشقا ىدح 23 اهنينألام حاررك

 ديلا زو لاخةوادعلا صصصلو سفن امره ورع الاقو

 م سول : ٠ 5 سمو هدو

 ل 3 000 2
5 3 

 8 عسر

 2 يا 7

 عصن و محصن او هلعأ اولصالاب

 هبتك نيعلاو«اهاءئثلا
 مويععم



 لمأتو

 (عصن)  نيعلافرح « نوالألصف قو

 2 520 نوب 1 1 7 9س :

 ةروص ىلع ل وال اٌتديلا ال اهنمهدس الو ىرهزالا در رو رلااذهو

 ذخاتن أسماها اوكلاىز اولا هدمسنبا لاقت «اعشتت نأ تمس او ىزاوا لاق 5

 ايككح نتلادروأ هنافىر_هوحلاامأو 0 بيدسهلا فو ةناهكلارحأ

 0 ع

 * "تلاد هلبق هلوقليلد.”هلسقلا نأ يم ىلعاعّشُي فدوعي هنالاعسء سى ىذلاريمذلا
 هس9 س5 5 س س9 2 دمع

 " اهزومدم اهدلك نا 23 اعيسمعضا ريوام#نا

 تلا 0 نقار د هدعنلاق مث اعتني أى آو ىزاوملا لاق «لاك

 22 1 ع

 تويم هدالو أو بة ىأ لع رقف لتس ىا ةررق ىف يرش ولولا اذهأنهاوكلا هو ىزاولا

 ال كعارس اعّشنلاو ارهقذخ 11 اا لغلاكنو ريثك ل اطنشلاك

 تديلا لبق هلوق لبل ددهسفن“ هي ا

 سودعسما اس ساع هن. ي7

 اعسْعَستام عرس ا مدمها #3 اعمسين اهي لات لو تلاك د اعلصأو رثعما يل للا

 ا لاق ىصلاوٌضيرملا هروب ىذااروحولاو ارح هلام هلا م12 ولا مولا

 ْ - 3 0 2 نا 3 3

 نيتثالانوكب طوعسلان[لاقو مفلا قروجولاو فتالاف طوعسلا نآديريىربنيازعشلا

 . 2ك خو د . ٠
 ةمرلا ىدتسس دشني ىمدالا ناكدسعو لاق خشم وعم طعسملا لاقت اذهلو

 مص ) سه وو مس

 0 اا ااا فاردزملا 23 دفع ملا الأو 3

 ع اودرحوأوهرحو
 م و ءعىوم

 7 رملا لاك لح لا كلي اي للعحاع هو ثناهعشش

 ةقانلا عمن نعل ذا مالكلا هّنع قارنا رو م ََس 71

 8و عع 57 و

 اعوشت ىنث زعلا تعش 5 ايان مالا

 9 - 0 و

 عون هاو وأ ىنلا او سقي ماطسي س رفع شيلا تاذو رد سمملا مضلانعوّشألاو

 وألاك هيعلومىأ اذكب عوشتمن الا ا م ءالا لكأت

 9.5 سو ءد

 عبيصمى ئننيتمامق للان ما يتئارطنيب لقبلا عع 25 هارح و

 لاق ةفسشحو لاو هال مهد هعَتلامةعاسْلاو ف يئشلا كئازتأ عاشت الاو عْشْلاو

 3 نس م رم

 ْ غلابلا عسل و عصانلا (عسن) همعطثيجامءاملان مع اوهعثببطلا عش رجالا

9 

 رغاعتدي قريمضلاو رخ الاامهد_>ا ىلبالةز وجرالا قئاّسسسلا ى بنا حشلا لاه امهان دروأ



 لا (عشن) نيعلافرح * نونلالصف

1 1 

1 
 ووو

 أون حست دي ايم 1تعسنوابهتبن ل جلا صرال اًعَستملاواعوسأ تعسادقو هلوطهعوستو |
 هضم ع

 ترسخ اوُدسمللااهراَو تناك ى يل اهلوصاود تح تةراساو كااطاذإاعبسْنتْثعَنو

 زحارلا لاق هوذعسن لاقيا نعل

 عدي تالصانن ءاهزوع 5 0 ا

 خرز

 البوت سبقنا تون نسلم د 00 نمامهالك عسمو سنو
 2 7 8 هم 000

 قب دج هم رم لاتزمدألان ونمت ةقااع ثنا تحسم :رهزالا لاق

 س 8

 نءالاق عنوم لوضع و عتب و هلوقي نيد را نس ول اعسم بو: 1 ١ ىمسلا

 و ود2 ىو َه "رس ل سام دك سوءر)

 عوسنمابصلا ةجردع باه 2 ىلا :اول دوا مط ةمره

 ىلدهل |لختملا لوقو عوس مىوريو
 وو هس رن ن9

 رز ضرالا» ءاضعباهل عْسن #3 1 دو ورم هي ردفرد لاو

 ىلا -ءالانبا هيوونا اك ىوأب نأ ىلعءل كك كأي قوم ىوربو تبلاا د ماومحاو

 لطخالا لأق اهيعامص تقرت ةتاذا نيغلاو نيعلابتغستت اولهالاَتعَستلا

 و هب نص سب # مو« 5ص ع

| 

0

 

 نماعول
يرح > انما

واعج ن
ن ماع ا

ا تافص
لا متل

 ساد 

 اايذالو ف انعاش الق #* اناطملا ست "اسم نحب ف ظ

 13 9 5< 9 2 2و هدر
 ةعلسو هعلتسو هقيشو هَعَسَسَو غش ةعئساذه ار ءالا نا 0 دارك ذا لجل عن

- 
 0 و 5 هع

 0 هلا ند .٠ دوسأ لمحو هل ةودلز عسنو كرما قيرطلا عاسناو دحاو ىن-هعدقافووهسقاوو

 ل هو 2ءو 210 5 9” هسد 3

 لود لكنت ماتنلكو * ىنتيلةمادنلا تررسأو تاقذ
 س سس دا 0 ذنب * هع - قيم 7 إ هم

 ليس ن وأ عسنم 5 5 ةيشعتاحلا رلا ليس تكلس
 1 ل حج

 و د5 هه 7 0 هنو 53

 ءاملاةيدعالكراهب ةرصب !|ةداح - ىلع“ دكم قل رطلغاسو مايلهمفققلاةع 0 و 4 رش :زالالاق

15 
 )0 انال# اهتامن ماتو رش ةولاف جابتلاودب وام نييءانهدلا لامر عمم دنع

 قيقعلا ىداورذصوهو اخاول_و هيلعدتلا لص ىننلاءاجسىنلاو مو هل .دملا عضوم
 عهد 59

 ةءورلاف هعَسْنأ دقو نهاكلا لعد عشنل : عشنلا(عشن)

 اعلام عرس مدنها #2 اعّمشبنأ قو ىزاوألا لاك

 ف

 لصالاءاذك مموونهلوق

 هسبتك اهبةوت ساسالا

 م«ييكعم

 لصالابا ذك خللا هعنس هلوق
 سوماقلاح رشف ىذلا و

 نونل م دم هعسلوهعسل

 هقفوىأل اق مث 'هلمهملا ىلع |

 سيمو تك
 0و



 ساسالا ىف لا أر هلوق
 عو رةدامىف
 ةفاهتدصفاهبا. 2 ىنتأر

 قورفداوفلا ءاعو رل ملا ىفو

 هما

 نيعلا فرح 5 نونلا لصف .«

 قيحرلااويرش اذ امنا كاسم «ماتخىلاعتهاوق ف لقودبرمشلا عطقمببط ىأ أعلا بط

 ْن ء نيأرلارعش مد ةمراسكلا عّرتلاو كاملا عب ربكلدم ا برشلا عطقن او سأكبلا فب

 89ه ١ هع ماوصدص ص

 ارتد ماوةعرتلا الاوت ابن عاب وهوا عرعر د قولا هعضومو ملا ىبناج

 نسيم ىلعأن موعنلا هنعُرم سيم ناتو ارز لا قب نكلو ءاعارنة أ ها لاق اللسقو

37 3 
 قو ياس رت ىلا تيارا سان كلبا قا رانا ماعْزلاو سأرلا قدسي ىتح

 بحت يرعلاو حبلا نيطبلا هس ةعدقا ىضر ىعةغصفو عب أل جر كرس ا ىثرقلا شي د

 لسد ضع لآ 5000 3 سعال | ع

 اهلالا نوكيالئ حلاو اغقلا مغالا معو مغالابمءاشتتو ممغلا متو عزرتالاب متت عزفلا

 00 هيدهلوقدمو

 سو مهم هع - هع سومة 2-80 2

 امزثأي سدلهجولاو اهل امغأ #* امس رهدلا قرفذا ىع ا

 5 82وص لا رو 0010 -

 لفل بت ىئارح روحت عضو عاركن عدس وب هر مانت ترده ذا لجل ع و

 ةمئااواتاهتفال_ خال رنتي تلا ىعابرلان هعئازغلاو عزان اشو عازناهبو

 و ما 001

 اورخراهلس يلو ضو راينوكت علا ةغشحو لاك ةركلا ذدش عزتم ماقو ةرشنلاك "هلع

 يعابلا ذا افت و انبشاجنابلا تعنت اهثاك اقع ديترلا ا بالااهك ار

 م همي وسمو هم

 لءرفضي ريس عسنلا(عسن )هي هيلااعزان اع رستم ؟اذك ىلااع رامات الفت ًاروفو رعمتدت

2 

 ةعستلا لبقو ةييبز تعطل علو عوشو عال عجبا ولالا دش لالا ةلعأةنيم
:2 - 

 هاو 2 27

 لع روفضمريسوهرثالا نبا لاق هقنعفةع فذ رج ثيدحلا فو ردصتلاشير ع ميسلن ىلا

 ب “,وغي دعلاكريغملاردص ىلء لت ضب 0 هراخو ريعملاامامز در

 لاك عسناعدجاولابملا عاسألاو 03 ةعسني ىاسل | اودشدقو لوقأ #7
20 

 وها هم 2
 لاقتدحاولل عسنل ارو نيد. د قتابندتو ربنا لاغ « روُكلابسبوىاسلا تباع

 سمس هممدع ن5

 قرد وهلا ءاعو رردصلاملا د قنابل بعيد

- 0 

 بعل الاف عاسلأ او عسنو عسا دماو

 بس ل ومو هم و م

 امَبتلاَ قوتست نأ, لالكل !نم * ت ا اهلعان5>لاخع

 نيس علوم و نيل قذيلاقو كاع محبتك اود اطل لاقي تيكسلا نبا
 هومر

 رطبا "قبولا ىهلاقو نسا وطلاى هل بةورهلا ولة نلا ودعاسلاو ف كلا



 4 (عزث) ١ نيعلافرح * نولالصف

 و هنو 86ه مةز)* و < كو 0 اعد م2: . تضم أ ١

 عؤأملا هيترطدشناف مهس * هلئوهفاه ريدم در

 عتاومانز د ازا رده ارو تلا اذه .عىرعوجلا دش ىرنب لاف عمر و
 م ءدو ع

 ىتعال لام ةولعلا ه ردع هلعردقيامدعلا هاكر رب ىذلا مهسلا اضيأ

 ىلاغمل نيت اع طح + رملاع تاكو هف ْ

 ضع 41 0 500 ماعااهأ ماسح ع ملا ةفينحو لاك و

 8ع رهادقل-و زعهتلا باك ن هنأ نعم طينتسا اذا ل-حرلل لاقي .ولتعرشلاوةب : الانعر 2

 اهيفتوعْزاش لجو زعمت لات "ياعسل عرلمو وتس كاران اواو
200 . 

 ىأ هانن الف ىءرانلاقيو نوذايغي هفلصالاو نوطاعّتيى أ .”انالواسييف وخلال 6

 د واو

 ىارلا لاك ةف-اصملاةعزانملاو نكاصأ]
 هو هرم ص س وم سه

 يعل طيَربا دهانعزا 0 اهتكَنانبلا صخر

 وو 0 ا سل 0

 تعرواام نفل ضو ىلع مكو 3 !ثدإ دل هيمو ىناعم اوناعألا ىفدباحشاةسءزاثملاو

 و -وه2- و 0 و 8

 ةموصخلا ةعزتملا و ةعزباو دعا رالاو ةعالا رن و ببي ناذحوفاث كح
 4 سد # سر و - -و 2- و

 هيداجاعا: 7 :ودعرانمهعزاندق ةونامصخلا هيف عراش اهني ةيداحشم ا قاصرا و
- 

 م دع يي وو

 املأ دز ىتحثيداحالا نم #3 ربط اهل

 *2ء اس -

 هب و ضرع

 عانت ومعي اوفس تر بقعلا الاقبال هكر ه وبس لات يبابل أل عزان كأ

 وءدصو 5

 هملعهللا ىلص هنا ثي دما فو قس ةموصخى أ ةعاز مهن اوما وقل جّاتتو مماختلا

 ضعدنأكلذو هنءارقفبّداج اى أت ارقلا عزان ىلام لاق هن ال بص نم لسا فامون ىلدلسو :

 ل نر هللا خ نعد اهتفولغسثف هنءارق ةدع 0 رولا
 03 ع 9-9 هو

 سعف 1 نعمل هللاو نولوقد ىمدالا لاق نرمي ط و ل عجرم

 ”رلعفمو ”هلءشم ف تيكا نبا كلذ ىع اربدتو انًأرعأ ايهعم همر محارم 2

 نانا تعور ةعزملادلسنا ىأ ارلاد_.حلالحر لل اقيوةمهلاوى أرلا مْزعةَوقم عما لدقو

 ٍإ دشنأ ذأواة أطبع 2
 ءو -

 دربلا ىذبوب رسلان م «وهتربطلك #3 اهتنعأ فاق عزل لاو

 كلا ارشلاه هسعطقم ب يطب بالا ةسَمو هسقئبداج اعازن عّرانو امر عدي ضيرملا عنو ْ

 1 دعو جبس كوعجموب 17057 تب دجال 71070677700179007101731017717 للا



 لئابقلا نم عازنلا لا هلوق
 ل_طالانادك لاىذلاوه

 عازتلا لاق ةباسهئلاةرامعو

 ران عج مهلئابقلانم
 ىذلا بي رغلاوهو عب رو
 هسيصم هينك لما ع رت

 لجو هع هتدحاو نارا ىهر عزا عججاو ءاهريغباب:طودلا عزان ةقانو عن عمو عودت

 (عرث) 2 نيعلافرح « نوللالصف 21
 دى 8١و

 ليعبلات عزو ع دو عزا

 نوكم فكر روصقملا عزانلا ىلا كاف رطناوفولدعتال هت اقف

 ع ار اوارعرا وفا هدف 5 لاق اهناطو أ ىلا مسهلب تعرب ن وعزام مهف موق ع

 لاقيسمأ ىذا ميرا ودبعبلاضبأ اوهوبد ا

 ايلا دولاو لاملاَنيِنَص 7 ومالم هءان تقع املا

 و هش و ه عا ا

 .عازتاو عازل اوعزانو عيب رادار مس ماو سباب واير ل ءايقلاعارو

 نع عْرتىذااوهلئاب مهل !نم نم الا لاكدقلا لوسر امه نم لمقءابرغلل ف ٍةوُطثندحلا وكنا ّرغْلا

 ىوطى ًالوتالادارماو لمعو بد« ىأهنطوىلا عّرتهنالل قو ناتودهت ىأ هتريشعولهأ

 وو2 ه2 د5
 تتوعد عن وأو عك ىف ةرعدلا ع نب :وىلاعت هقاىف وس مئاطوأ او يحلو رباهملل

 وما ص

 عر رتا قلتلا نيدحفم وى 0 0 أدب

 اتبع ةاروتلا قامو ثجتيرردقل يدل او هههش 0

 ليكلاو لب الا ٠ نم نال لقوةعيرناهتدحاو قرأ ىلا تحرر ىا للم نم حان اواي

 ]| لقواهدالب ريخلا تبلحو نب رام وقىدبأن مبيذهتلا فد ءأر درغلا ىدب أن متعرعتا ى جلا
 11 لا

 كلذلك يسار او لغسل ع مشعر ىف و و ىلا ةانمالا نم ىهومميديأن م ةذقسلا ىع

 اهو اتئارغلا ل الا ىأ عا لا اهفاوكت دزآلا نمٌلئاقن ا ناسطثيدح فو عير

 ءاسنلا حمارا ىاوسكن اني وصادق يئاسلا لآ اللاكر عي دح فو سائلا ىدنأ نم

 ةمرلاوذلاقواهب لص ىئاذكٌَصرأ ع زانُضرالا ءذهلاقي ووكت شع نم بئارغلا

 اولا تانزاجاَنبالابح 4 تعزانءاعزسو داب أ نيب أ ١
 وو

 2 و2 7# هس وص

 ا ةتلاو مسلي ولابَن ليقول مار عرين يوقلا ىف عرنواوجللا سول حلا

 ا مالا جالسصا,ماخؤو مط كلا لا بر ىلا ىلا ممسلااعيلشم وزان مه اوامر

 قيحيىذللالثم بصب ةعّرلا ىلع ىيرلا داع ثملا فو تبيدهتلافو عزان عجبوهوانالا لأ

 و م ىو و 8 وه »د ريب هس و مث ص 2< "م 2

 رف لحشب ل ا ا ا

 2مم

 بد , وذ أل وق هنمو علا مهسلا ماو هيدامراموسدتصلل عرتتاو

 رف



 1 (عزن)  نيعلافرح *« نوئلالصف

 مستاذا عندو لاخلا نالاو مالا ٌقالْشأَعَ فاذا لجرلا حت لاو ءالانا م عضوم

 ادهيسو ملدصد شئ سماد 1 : 1 هدم 288 سد

 هعلتقا عزت افهعزتماو عد : زو عوزامو مف نرمين عَ (عن) نحلاصلاةعِير ُّط

 بوم 2< 2 يك ملا |

 ناكناوةعضو سوال( لونج الو باتسا عرش لاقف عزمنا او ع رن ندب هن وسسقرفو حادقأت

 4ع نءلماعلاربمالا عر زنو علنا ءوشلا عّتناو لحم هعلقاعإ للا ع 5 وبالتسالاو 2 ىلع

 لاش :ايحلا علم فىأعتلا فنالفمهلوقد هلازأو علق ا دقفَهلا زئاذادناللتملا ىلع وهوةلازأ

 تاعزانلاو ىلاعت وقوات سوم وهكاذكوتو .وملادتعقايسلا ف ةناكا ذاع عاين الف

 سس ريوق اى عزانلا قرع :امرافكل ار ارودصن مس الا عر ءارفلا لاك اطمن تاطشانلاو فر رع
 و مث هر و س 7 # ومر ل ا

 ص اهيلعدت ثيفدطشنت 'ورفاكلاحو رعزتتا «كتالملا هب عي ريسفتلا ىف لمقو 0

 تاعزانلا لق 0 ا الا ات تاطساتل و ىسقلاا رتل هحورحو رخآ[#

 و ةضي رعةمشخم ءلارسكب هرم او شو ناجي ىلا ناك ٠ نم عر :حومنلا ٌتاطشانلاو

 نع عْرْبو ضدنا ى م-ودهشلا ٌيصاوُلاالضلاا بعز يل تاراشم عمنوكست ةقعلملا

 وي 7 هى

 يبان راماوخ ىلا ىسغ ىنتعرانواعزتاولاتاممرو ىهتن ا عوز عن صالاو ىصلا

 ودل 3 واع زتدبلا ع ُ وهلا ةسفنهّنع 5 وأسس ى ىوهاذا ناسنالا لاقي واتساع معرب و
 مت ص ع

 بلعت دشن اهجرخأو ةماقتيخباميّدَجامهالك اهب عّرواعرامل رثملا نم

 م سمو ## 5 26

 سس وهلا غازات لم نم غزو قو * س رسرمل ابى طقت ولدلا عزئادق

 حو هحورتبل ربا وبلا ع زتتالضأو ةمايربغ زال قاليأقاهجر رخاهيطقت
 تنمو وامير ىلا هوالد عت رق ةيرق عيل بد ايد اذا سوقلا

 بيلق ىلع عون ةرلاق مسوهيلعهلنا ىلصدنا ث يدا ىفو عازن عجب او بوكر لثملوعشملا ظ

 لجوال هَل ؤتسها اهني تلاعب نهى قس مان ما فى ارماَبعم |

 سهو 83

 لاق هيلع عري ىذلارثملا سار ةحراملاو. هدحورتملان تدل 9
 ود ةسا 25- سسعؤوم

 زفير ةعرم ىلع ماخ د لمعلاوءاشرلاوءاشعلا دنع #* لهتلا موف سماع كب نيعاب ظ
 9م ء- وم ا
 اينما قالا يلع موقي رثدبلاسأرلعدوكنأرصو مىبا بعالا نبا لافو |

 5-2 هس ندعو

 عازتتاو تيكسلانبا ةمهلا بي ,رقأةعزتلا ب رقنالفوهلسقلا ىمستىتلا ىهواجنادضعت |
 وهوٌقاشاويحاعو دواءازنخأي هنطوىلاويسعبلا ودلع ىلا ٌناسنالا ع رهنمواهده هش ظ



 10 ل نم يا و ا لا قير حل ل ل ا ا ا
 ا الا 1 ا كم ما , 2 ١

 ا 0 ُ 1 ١

 (عن) نيعلا فرح 0 نونلا لصف 1

 ع 2 600000 9 م 7 8 #9 ور

 6 - 7 و

 علا ' قاع 57 نايم لع نينازم

 ده ز

 اكسل ادا هيلعل د هسوجودقا ركل عشيدخ فو ولجأ ارب ورءاملاب و قسيقألابب رض

 96 مس ه2دو' همهم

 عضل و 25 وعلا اهنفلع ىأ لبالا تع لاقي اهغاعبىأ تراب تعب معرس

 1 0 ع ( لب لا ءاقسنر املا ةيقلاو طلخا نم اعلا طاح نا او»و

 م وم 226م

 قسيوهو بدلا بك لب تح بساع داقن . قيعلا ل خ ادق ضن قرع عانلاو |

 ىبصلا ورقم نبةعب نلاق مالا

 52000 ل عا لا اختل اهَنالقمعداشأ * ثيامام اذا ةرثهأ

 01 بيلا اومضتالالا تيذلبا ىو عال تور اكابر قش تداربقر

 عامنا اذلا لهي نأةصيبذلل مضللاو اهتكرس نكست نأ لاهولصبواهتبقرا وهلال أب

 ام نوكيوةبقرلا مظعل خادنوكي ضب طبخ عاملا ف دارعالا نبا لاك عاملا ىلا ع لا

 لصنع 0 مليوسرشل طيش عاذملا لاققيو ةبقرلا طيخ هالاقيو بلصلا ىلا

 عانتلاىلا جذلا رك 1 زواج ىأ انش بص ةمحذ لاقي ع نسوا قنعلانيب سهل

 ءامصسالا مكانا ثيدنسا ىفو عاذنلا قزم هةتعمرتلا لااللا و ةعوذم هءادلاقي

 ريثالا نبا لاك هلاهكسلشأ اوهسحاصا اهلتقأىأ المال كلم ها للا مس نأشادنع

 ليكىذلا م مخانلاو لذأىأ» ًاءركذ مد ةثدقو عَسس آنا تاناؤّرلا رشج قوز تقلا نسا فاو

 امهالك كلذ نم م دملازواج اذاعه اشلا مشو ر ومالا يملا اودلمقو اًنعرمالا

 رعاشلالافرطملا نمهيئامءاك اذا ث احلا عَ هنو ف ارعالا نبا نع

 باعسلااهنشاوجف ضن *« ىدامنمملامللا ةكلاسو

 ىدعالا ثيدل ا ىومتعاممب رز جرا ع ةماعلا نال تاس ماسالا
 لع لو ىرب نبا لاق عانتلالصأل امم ملا لصأنمحرخت ىلا هلاق طخ دصمملا

 انو تبرم كا لا ىفءاج دقو ند هرصضيلا ضعدالاةماضلا ةلزنعتعاقلادحأ

 نمد سف ملا و اهتعدءيهضر نعناع ١ ا ا ا تانك 75 عنو

2 
 عبو امض ادولاوةعجصنا هنو ىلا ميه اربا طهر نولا نمءلسق سما لبقودْرلا

0 



 6600 (عجمر 2 نيعلافرح « نونلالسف

 ناك انزع دالي رعب ىحدعلا هاما نوير مشي ةرضاح نول زي الف ناردلغلا املا ءام

 ملل دوج وم و دعت 3 0# س اكن ل

 اذاشعلاو الكلانوغر ثرغلا طقاسماوعبنتو عضل اههعزو عسب رلاعّقواذاف اسوأ
 و و2 م مح اضم

 ةنكعلا جيمنأ ىلا حبش قدولا الفا عسلااموهو عركلانوب رشيو دالبلا تسع
 مع 20ج و هدد

 الكلا بلطةعمضلاو ءابماداد أ ىلعمسهرشاتلا نومة نارا لن 0

 11 دحقفو ل لانملا ىلع ىلمأ اى ٌ حت نالف لا قيفامه اوسامةراعتسيو فرعلاو

 هم و دو

 الهو ءاملا ىلا عجركارم او داكلا بطن علا دعي دبس موو هلا
 ل وسو.

 نزاوهءذ هل كنتو كا -ىفو اهوخلاوا وعي ضرالااوفضو موتو

 م بو ع

 بد سول انقا سوالكلا ُباطُة أ ال مدرسا :

 ةمرلاود لاق نسوا الفانعصا اوفي رلا بطن اضرأ انهت الاقيو عنا

 رج بالوقدنمو عانس عجب عضم عقلا لاقيو * الالب حصن احدصل تقف 03
 2 م

 0 :رذءارام قلو 5 اهمناجوانهدلا اهعجانم تناك

 ع

 لاق هع ناو ا ملاذ الا تدق كاذكو
 نا

 "فلا نم عضل ءاوب *» مثلا طع أىذلا ديراب لاطعأ

 لاققذ بهئلاود ةراعالا ىلا كاذفن روهذراعاممالب ردا ىف عال دسبع لمعتساو
 م هام

 ىلا لاوعلاراط لس ءالكل مح « فخ رعألا َترَحا نعضتاف
 ع< 2 رام هماومد

 ل ل هنو بيف نستوأءلك.انهاموجخ عض اناا قيال

- 

 لخدوهسيةلع امءولاو باطلا لوقلا هب ف عضو عّقناذا عج لاقي ولذا َعّجأ واوا

 م متو وهمس و -هم2

 الاو الملا ةيادلا قعتو داو ىنعع عجتو عصب يحضر اودا عل 8

 سمدصم )» ل و 5

 ريسعبلات هضدقو مسمار وأ ًارزيلاب"املا همقسي نا اوذو عوضا ستيريو

 سمسم <-
 ا و ا و 5و

 ع ري 0 وهلنع 0 0 ع 1 :ماعطاذهلوق وشنو

 و 34

 ع يامزأىرم عسير عجبا 38 عضل ماعطوهو ىرلا كاذكو هنعن

 هنمىردتلاوهل.قوةصاخ فلا مدوهل بقومدلا عصتلاو لق اذا جرام اور لاقي

 هِق ةرط لوقرسسف هيو بومصملا مدلاوهبوةعبلاقوداوسل اىلا ناك اميز

 هسا 26

 جيذلا عيت ىرقبعنم 3 هولا رحافاقرتلاع

 ( رشاع - برعلاناسأ 3

 لصالاءاذك هقرف هل وق

 ىمدقتىذلاو اطومم
 هأ ررحو هقوؤر رد ةدام

 لويد

 لصالا:اذك ملا كاطعأ هلوق
 ةدامىفهداشنا أس ,و انه

 لوب
 مثلاى طعي ىذلا ديزل اطعأ

 مدعالو عامر راع نم

 ع
 ىيكتعم هيك

 لصالا ىفادكن عدنا هلوق

 هاوراررجوةوسنلا نوت



 ناكم مسا تاعياننو هلوق
 تاعبابت سوماقلا حرش ىف
 نوذلا خشب

 0 2  نيعلافرح * نونلالصف 24

 رمثك لا ناو
 و نيا هلع 2 س 28د وص هود 6م

 رث امعف ةدرح هنم مح دقو 31 هنو:كاعبنب ىو راق صو

 لاقف بيو رك يذهمالب داو ذب نكت مساع 7
 “م

 زهور ة-

 مشب ماجرعلا ىذتالواو #2 يابت عر عزم اباجناكو

6 

 نهناكح يابت يسغ ىو ونونلا بة الا هيف تقلا كك عر نئالاق تاعي لععجتو

 هريسع ىكحو عارك لوقاذَهَدَم هلو ١ أ عفا ذافناكمروصقملو“ ال اموهظماعنانيو عاطقلا نياهنلا

 82 وس

 عيال تئاونلا دحأ هلا لع مدروأ نأر 3 نانا لا امرول نع ناش هنومدض

 دئازفهبعججلاوثدن اتا عقال امأ عماربلاودماكل اوك لءاشب :, نلعنوكولاك هب وبدسنأ

5210 

 قرعلا اضيأعسسلاوى :رب الافق ةرع1 نه ليسي ىلا ع ضاوملا ارعبلا عداوتو تاواعبان لو

 لام مسالا ,عةجرتلاه ل هىفىر_هوحلار ك ذو 0 اعيتاهجاج ىلب ىَر « رارملا لاك

 سا جودت

 0 هموت علل تك اسىث عاب غلا فو تبا ى الكل ءانيلعناالف عاين دقي

 اذا قوي نيرعلا ان لما واف ا رخل
 قرص ريد ج ع سس 5 و سات 2-83

 كتعام تبذك لاعب ؛تدالاةعاسلاو عوبة جر نمدعضوم فن ءانركذدقو هب رح رحى طسنا

 ه7 جرم 2سم سس

 قرعلا فت نأالا عسبتك اعوتواعس عشب قرعلا ع 0( اضي اة هعملا نيغلاءلاست» :ومدراذا

 52و: وع 986 ر دب بمعس

 نبا 00 وعش رس اوانيعلا ع نيداملاو حربا نسمات داي

 ولا ىهوجاصتلان قيود زيان لاوارثك رع قرعاذا ل جرلا عم افا عالا

 كلذكو عا :!هيسكفي نول ادب نوب الاف مقلأو نمودلا حرخاذا او ءاكاذا لحرلا عّسأ

 ل دا (عخإ) انهي هع َعسنمدلاو* قلا ع 0

 و 83859 2

 هانفو فردا صقتو بعل عهد :ءاهرضاكترض بد :داتلاو 4 لات

- - 

 ا هزك ذي )لاثموهوركب ون لاق هلأ م ذياضي أ تاغياني 2 ناك مسا تاءيابتو مضلا عمّدملاه مف

 : جوزة براستكل عافاك اننوارهاورثاو هيبة عريسغلاثملا ىلع

 نمئن نود نوكبالدأ حلاو لاف قد رط هيفرابسملل نوكءالو معللا مع لاا

 ىل ا جالا كتف مظعلا كلذن ودلاحدق حير مظعمءار ءألو هنرا وبداجلا



 عع عر ع 2#  تونال مف

 هيضإم لحال ةلاحمالل عفش اد بهق امضام فصلا ن نمد د ةلرجتاذل عامه امي خامصشلا عاين

 0 كيال ابنا ولعشلا الان 0 3

 عامجمشل ابعت 2 6 رابط رطب

 سوؤ وةد و 85 قههزو ر” زوس

 نمائلر جفن : ىجج ل اعت هلوقمدمو ,نيعلا كلذكر هناونكلا ودب ولو و

 وة مه 28 و 2207

 عيبش جل ران 001 ب ا

 ليقع بتلات دتددملا قو ىبقلا ه-نذبضت ل ابطا راجت نميورعتالادازروأ عبستلاو
 هو : ع 1 : 0 :

 0 2 1 . ١ 06 ملف دوعن مهلا كَلاط االلاةو مبسوه لعمل ىلص ىلا هيلع اعدؤولع دول اوطبار مناك
835 

 عاملا دعب
 ٠ ل واتا و ع 5 9 م ه 2س س ه دم 3-0

 8م + 8و

 ىشعالا لاف ةعنةدحاولاه:حدتقااعرولاف |

 اراث تي رول ع اصح #3 احدا ل ف تمرولو

 ست صم

 الش لا لجو دجال نيالا امكلذو هاعروال عب ءاضح خدقرا هوما

 دي زر دوعلار 0 رولر لاقو ةفينحوا ءاكج رانلا هل ىف

 ةممص م

 ىبسقلا عجسأ 1 مال عبنلا سوقا ع بلا سوق ىلا تعشاذا ىبقلا ل تجولارجلا مها
 هب مس م ع

 0 اج نءموكلذك ن وكي داع ركدوعلا نوكءالو لاق هدشلازرالا,نعينللاوزرالا

 : 25 ماما

 سرضو بع نم نال 55 عرت جال جادو 0

 نا

 اهنكلوةدحاوتر مرارا و اطحوُسلاو عسنل ادريملا نسل صغلا عرف نمىرب هبال وق

 ناكام هوو حيل اوهفلحلا هلق ىفاهتمناك اف كلذ ىلع مرك ءارلاب ا انهالت الاع واسأل

 8ع ه5

 هيب رمضن: كلداو هني اعلا طحو شلاو وذ ض_ضملا ىفناك امو نأ رشلاؤينوسا

 ٍلامور ومالا قد_طاوىأ ارلادوص فيصوا ذاارإن ىروال عيبنلا,ن الف حدتقاول لايف لثملا

 ثان سدلاو طحوشل ا سوق ىلع ع للا سوقل كفر ءاّملا

 م اس 41ه عزل 1 3 < -

 ريفجو ح راف سوق كدنعو د لياهدما موةلا فات فيكو

 و ا أ 80

 دورس اعلا دبع لولو 5 لك مار رشال عجلان م

 تسمح اة

 رك 3ةبيوذ ىالوقو هلوق
 2 ولصالابا دك مل ادورولا

 عطا 9 ش .وماقلاح 0

 هتمو (اليقاللقء اجامل
 بوذفأل و5

 *هىهأ قاشواهمدو رولاركذ

 ر روزا اموش



 (عسن) نيعلافرجس « ئونلاو ملال صف ع

 ه0 م 3 8و. 1 00 2

 تءا ليالاهيفتريسول مهجىفدا او لولا ليولارعسفت قعاطع لاو "رلئاتساممال عملا تممم
 ع 41 و 5 5 5 4

 لس نيحد م هادم دنح ىقو كاذنمهلانذوخأ تلانسو هتماذ أ هلنئفمرع لوم
 و ّ رع و قرص» 2س م - 8:5

 ٠ نيد فولو فارغنأ أمم هبسُشأ 0 هع باتا نم

 اير تيدح ودرج بوني اءاملاىف 0 "عساس ريال لإ دملا
 و

: : ْ1 
 ما اء 9 2م - و 2

 رشا ةعسولاسو نأ 0 عييرما ديب

 دو هم و سود 8 4# هةر

 نالسةعمملاو هماقعمئث لك ةعبم لمقو هلع 8 ؟سرفلا ىرتوراهتلاوركسلاو ٍبابْشلاو

 دخود مورلادالببر فتن مل .يغمَةعبْلا و رطعلا نم برضُة عنا لاو هعمل او بوصلىذلا
 ا عن ل و ع ا و

 .٠ جس 5 هو يح 7 ذل هم 9 .2

 ىرهنزالا اف ةبسيانلا هد اوهفريجتلا هش هتمقرامو هلئاسلا علا وهفددتماةصاخ مطنف
 ١ ص 2 34 1 ل . 7 8

 ةءورلاق و السلة عسنهلا ةدهلمهضعبلوقيو
 د درر جامو 55 ا

 0 ع اعئاسااعلا يشف افدقلاو

 س #8 سدو موس وومع 3 سا عا ل9

 اذا سرفلا ةمصانل لابو هاجت ارا ةنغمعتسو- هتغنمدم ىارطا فا طظقلا فاغللاو يهون متتا
 هسو

 |ةمصانلا نضغلامدازأ * اعئامّئاوذذانسم رز « ىدعلوقهئموةعئامتلاسوتلاط
 ”» هوس و وع م ور هن م 0 * +

 0 ا لبو عبق بلابرع عضو روان امس 1 (ع) عدونا لزب
 5 2و

 ٌْ كرعزالالاقاموب نيسغلا تم: كلو نيسعأ نم رخ لاس قو ر خفت :اعوشو اعين ىامعللا نع
 572 ا ا 1”

 ع 2” 010 ْ .هعجونيعلا : نمىرجاذ وسلا

 9 د و م

 مارش خع #2 يا

 م م0

 ا

 -و ص

 تاك اذالا فرك اساس ناقد“ ااهدعتّتأشاةةرورضللءاملا ةحف عبشأق عسدارأ امناف

 هفرصت االحراهبتءمساذا ةلظفلا اهذه عاننب قلوقتاسخ عبء ابةتف عاب ثاوهامغا عاش

 عاشو ىلا لقت عسي هلم اتاكناو هناك لذو ةفرع«فرصبال تأهل سنا باول مة فرعم
 تعول نا 6فراصت و داعم للغش وهو ل علا نم رغ ؟ الاثممسش ا دقلقنلا دعب هناف

 ىلازاعدقفلكْتَت وخو دف داكناو عاني كلذكف هتفرصال راي داق الجر
 5 ءوسم و مدهسو

 زوم ف كفرودب هلاصأو لح 0 دب عاشت تاقتائزاخ ؛نزوي وه ىدلا عابنب

 ههبشنلو كاذآنل غاسفاظنفلا يدشن متاع هانيشاهناهنا باوُطاُلعمْ ناهنل اعف. فل هبشي نأ

 لاقت: ولاقأ لفن هثأىلا عاني قس هذدق مصالا نأ ىلع كذاثملعداستيفا لاب

0 



 قتلة ماس لاعبسنا ىلعابتمل |[

 غ2 (عسم) شف رح. * ملال صف

 ةوسد ا أعم مهل تسلموقتببلا اذهبذ دو ,دملا فو عنام عَن

 ماضل عبو دبا وخلا كندر ةكو رفاكل ثم عذام مبا وهليقونونل خ هتدقو' ظ

 كانتا سياتل لاقي كسيدكوو تلاةعنمو .زعفنالفورسعتو زتعا منرمأ

6 
5> 

 1 او ةفحاف ىلعَو 3 الة عتمة عنمتأ انساتا هر ريسسع نمهعند: نموز ءفوش 1

 دمص 3 مو 8س

 تحتم عنامقانو مري اذاَد ا ماضل ممدوح روش كاذكوةعانمْدصمدفو للك

 سو 2م

 و ءءء و مه

 اهلوخ اهمها دفةصاقم د عامي ىلعايداصأ ن ّك 17

 يمص

 تاكامو هواها سوف نا قاسكلا م هذولا علم ا ١

 دعس 2 فارغا بأ وامالّسمرا

 امهو لي للتايم اها ةلةنسلا ىلعناعنست قانعلاو ةركبلا نعت ١

 لادنع عيال .علل | ىحنو .ديدشددبلا وق عين جيو امه عنو نال لإ ْش

 59 و س

 تاناطرسلاو مهو عونملا لَك ىلا ءالا نما كلذ تلعفنا كن اقلب وأتلاو لاك

 مس ءاتعالاو يطل بج قة بسمه عاصو" أ عنماد عسي عيب 9 عنماهذ_>او ا علد 5ع ىوس8 ى5 م د هم

 ةيَوجنةدعاسلا دلي : ١

 دعب ةعاَملا فار 1 , دوبأ *« هنأن دح ىلع قي هدلاىرأ
 2 ىو

 هلعفمتوكت نرخ" الاو يمن دا نوك ناامحدعلا | نب سح ؟12 عال ىجنبالاق

 و -5 ص

 بدلا ف ( عمم ) ةمو يللا أوةماتم رت ر + ةعونساهاصأو عن عئاج مهاوقانم ْ

 د مده

 عييت عاهن ملعشمو وعسل امو جراف شراع مضل لل اهلا لبق ريملا مهلا ةصاخ

 ءاملا عام (عس) َباذرانلا قرشصلاو ل اعام ) عوم ) ةءلصأب تسل منملاو

 ةعاما عاما و نصى اطسنئما ب رب ضرالا هجو ىلع ىَرتبا عبس عمد وك بارم او مدا و

 ثللادشن ًاوىرهزالا لاق اعامإو

 2695 ا 72ه س8ى1 2ص هوس ة-ءومم م » ن

 سدي و عئام» ءامدلا نم * ضر وم دبس مدام 5 سمهلد داو ذمتك
 2و - و

 ف مقو يافعي ست ارع نات يدج هتموت اذعأ و سلا عاشر ردصم عملو

 هنمواس' ا ذىأاعئامناكن ا هلوق ةلوحامقلافاسس ماج ناك ناو فقر أفاعتامناكن الاسقف نعم
 مل ري - - »و م

 لا تلعفنا كنا ءافح هلوق

 2 رس .ولصالا نادك

 ةدئازز العلو سوماقلا

 اق-لصالاو رمسانلا ل3 نم

 فارطأب هدا ثنادب أ ةدامىف

 هيف الكر دعاشملا



 لكشادك عع عنمهلوق

 ها ررحو ككل صالاب

 يي

 هعيتصمبتكءارلا مفعم

 :٠  3 1م 07 اس 0 7 0 0 ره 8

  75 5 1م

 (عتم) نفل فرح م مملالسف 0
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 ال ارهةقانلا تعصمو هلوق

 تتعضمو د[ هلو لص لاياذكا

 انس لور اتل هدفا
 هدعبأم هْنرش كلذوحمو ١

 000 ررخو

 اذك لا عصملحرو هلوق
 سوماقتلاةرابعو لصالاب

 (اكرحمىأ) عصملجرو
 فيسلاببراضفةككو

 بعالوأ اراحز مشو اديدشوأ

 هسيعص# هتك هأ قارخلاب

 (عتم) _نيدلافزخ م يلالسن_ _ا
 سم © سد 5 ءوس

 نال ر 2 ارك َذ 7 5 د ناسليطةعطقف مم

 قر لاوابن ذب ص دوو وف نسدتكو انس يالا تحسم

 قهرلا فوخن مهنررعشقاو ندد 5 قتلا ضاقلا نما ياذا

 هم صم و 90

 د نيو ول نم بانل ان

 ىلا 4 وف افحساكو ووقت عج عوامل ثودلا ضاشنالاو شاطعلا حوللا

 ان

 ىذا عصملا نيوغ مت كاتو مكر خم أ | معصم دقةتتنلاوتباث نيديز ردح ىفونيتمذل ١

 ةد ةذوقوملا فري دسبعشيدح فو و هراضملاوةدلاجلا عاصملا ردع هانا درضلا اوةكرلاوه

 هكر ىأا نع صق ضيحلا مد شيد قودي ضو هلك حك ااهند,تعصماذا

 مس اسرع سا عون وم 7عور صم ترص ع ةءعا٠ جبع 7ءوص 5 م م مع م

 لجرا 0 حر ا ا حا ممم يرقلا عسومتكرو "5

 ىلا بلغالا لاق اهيفيهذاذا َعصتماواعَممعص مم ضرالا ىف

 5و مو وه س2

 بنل قاستاكناق اقسم * بطألا عاصتما عصست نرانو
 - سس 2 -

 وز 7 هس 2-2

 لورا ةعصام ىهف بهذ فاعلا ءاعيجردمملاو َئ  الااعوصم عصميهنمدق ةانلا نبل عصمو

 م-هلبا نابل (تهصم هولا عصمأو هلب اني بهذاذا لج رلا عصمأو عصم د قف بهذ دقو ىلوئش

 ىلايعللا ةدسل : !لاقفءاملل مهظعل هراعمس اواهابلا تمهد مهلب ا!تعصمو

 هم جاع 7 سوم رع 2

 امها ارقاعص|م نملوسم 35 امهاربنمل لاضوح ميصأ

 2 ٌضودلا عصمو ا هلقلا عضم اودرابلا الامن ”رسضاذا ةقانلا عرض ٌتْحَسَمو بكذ ى أدوا عّصمو

 ص

 - ص 1 :-_

 تو طولها ذا ضوح ام حسو ؤام شاذ شوا عمو هكشذو ءلب لملقءامب
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 انالث هلق تاير ضديرض مو لاسم قولا علا عصام لوم لولا الا: ارههقانلا

 وم 1و 9--ء س مهد هو

 27 0 دعت مل هير 27 ا راي دا تلارسرألا

 ىاطَقأ ادشنأ اوف ةوتلا ةدلاحلا و 75 عملا تا

 س دم هع سدو سو 3 هءءو سم ” ودار

 ا دس وربع و * اوكرتسا نمنو زمغي مهارت
 2 ءو ًُص

 فانهدااج اعاصم ودع د درق 1 وب بارضلاود الملا ىأ ] عاصملا 124 رفق ثم دحفو

 نع رزالدب ومسسدشنأو هوو
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 هس. ل المل ا 7 دوو 1 715 را ا سلا

 66 ملل ١ ةنالا فزع ٠ مارب
 0 7-78 ان تح ماك سا

 ىدعهناثب دحلا قو هلوق عزم هةسفد تأ“ 20 اديدئاسشسءَبسغهلاثيدحلا فو عطقتاظبيغ عمو مسا

 83 ص رم

 ةراعو لضإلا/اذك هللا يكب ل سنلد معو أل اق ايهوعما وعطتي ىأ هيصة 3 نم

 قو عزم ةدامىف هناسهنلا 2
 نالحرتتساذاعمث د دح عار ملتلا ىف زكا هيلكس زارع 57 3010 تّقغلا نمنع رمتكرانآوغو عمم

 (.ءايدمنعا !بضغف كلل دكو منو هاسلع امىأ ١ مط رح 52 ا اهب ملة علق مضلع لاو أ ادعيتدا

 انأثىلالخ حاد 9 د نان !
 ا ملة عم هسلعام ىلا باف دسعوبأ ملدا ههجويفام 1

 000 ىئ 2

 . هوك اهنم عمرد تو < هو ”ة7 6-35 ع 5 هم( 5 93
 يعم هنعرم تقذامورعولا معا ل هنب قلو نو َم>-ِديعلاب

 اذكح ملاةقدحالوهلوق عمود او يععاك امالواكالمالوةعوبربالوةءازحالو ةبحلالوةيذحالو فذ >الو مدع ّْ

 ها ,ظطترلولصالاب ال[
 را لص 5 ٍبرلاف طق رمل

 عمو شلاضو أ قءالراب * ًانكيناوهلالاتاذىفَكلذو
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 ىو مه 7

 عسنو عسملاسمشلا حب رالاقن .ىمصالا (عسم) ف زج ىأاملانمعْرسانالاأمو

 لتسلال بيؤذ ىالوح عربا لاتملك كرولا دشنأو

 رن مرو ضرالاءاضعباهلعسم 5 2 قوم هسا ريد

 شتا( عنم) بلدي وقلارتسل اريثكلا لاج رلا م يماولدلا عم رىأدبق رهو

 هريغو افلا لك عتلالبقو هسا َحتسدقو نقل دلك هاك لكلا 0

 لهما ريسلا عّشملاو اهفاملك انلك أئأةعبصقلا انهت ملاقبو لكالا دعس 2
 0ص مس و عل

 6 مظعوأ ثور شم نى ههنا ثددب كلا و ميضتلا عيستتلاو ةصتمالا عتقلاو

 عشمو ىذالاهنعلازأاذا ع عقم اوتو 00و ءاصتسالا وبسمتلا

 م« هم مدهمع م7

 اذكعشتماو عسشمتو هاوق
 . عش عشمو ب تسكلا عشملا و هنمةبعطقلا عبس وعشلاو» دع هيئة اعثمدع* 2 ؟نطقلا ةطست ف ىذلاو لمصالاب | "222

 اممحالصا ىل_ءةبابهللا 7 2 7 20

 نرولش تما عشتمالدب لا ابوسك عوشم لجو عجب و بسك اعوشواعسشم

 شدماسوماقلا قول عتفا عوشسدالبلا قاف [ربعااذا 3 هنأربغبأن هرب س دلو

 - همعتساط هيل 8 س سد 20 80 مص يد )86 ضرس

 رج .ى ا تف كلذ ايشدبف عدت ادشخ قفار عزشلا قامت تمسك 1
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 عشستما كار ءالا نس الاف تدجو امن ى أل عسسامنالفز عشا لاقي اعرمسمالسبو

 اذك عومشم ذو هلَوَق ا رضا عملا 0 عصم ) عويس وسال مني اشم

 ةلاق دإ| هوز 2. ع7 همس :

 سوماق] ىىذلاولصالاب ورعوبادشنأو عري ل ثم عرش ىأْعص- ع صو بدلا هذ لردك ديدُش
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 عيماو عوض قامجن نر *« ةيورلاق ضرأ خو حو عراوملامهللاقي
 ه5 <

 .ةنؤدلاه ناك اى رشاو أر عرش لاقيدتسوأو متم أى نكبسأد

 م, مهد س نان وءود 2 و بدودعص مع و ه وه

 عفست م ةعتيصواو فول هب عرورادو مادروتاك 3 عرس وفدا شكك

 اناناس ار جرو ريغال ناكملا عر ها ار تعالانا هئافصأ نعلن ىلع هنولناك لوقب

 ةغباتلا لاك نهلة ع ا 1ك 59 1

 دولا ىف يوب وشل نمويختريطلاك اهني فان رع عر لسا
 هوم ) ىو 6 17 هاصع

 لبق ىطلاو 1 نورت هود 00 اعرض ع زعم هودعع قوعيمتلا غرم
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 ليفط لاق عّرمم
 عزم ءادوسادبك ةيرقم * بطاقم فرملاح 00

 ممم سال 5 جم
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 مال الدم درع سديطلا نيوديعل ل رلا

 عم يمنا دانقاوحدح #23 مدا سمانا

 5< همس جم معصم هه و ع

 نطقلاةأرلا تع موم سمت هزم هعزسي نقلا عمو عار رملااهللاقيدمنعلا ىلار ءالانا
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 يتطاقس يشلاةعا مو عد ردم 5 دج ضل بالطب جايب 5 اماط بنصب رعاشلا

 م . مهلىذلامهافو أف :وعرممهللاقفرباجثيدخفو قي ذعر يحللا عزمو

0-0 

 سعب هع لاو هقراذااسعي رش هرعأ أنالف عملاق قيرفتلاٌعبْزّملاو مكس هوقو



 4 + وهز : "0-7 001217 ا ا ا ا د ا ا ل ا ا

 ل (عرم) نعلا فرح © مملالصف

 . - #دحص
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 ” مده ع هع ءهء
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 ءم-و سل س9 نبت 6 © <

 ل_.ةوالك أو بحلالك ضو اع عرضو دعا واع ص ىداولاو اكمل حسو د ةي ْ

 وى ما ماقق ل ع ساد م اق , -ِوء

 عسد هو عر ناكمو يشن اذا عرمو بسحر عقواذا لدجرلاعرمو عمم وجو حرم 37
 رى هو

 ىشعالال اف عجان عر بيصخ
 هو 0 عال ل» هى ع

 انعم دخل دع سالم سلس

 ىربرادشنا ولاَ لئلا اومصخاف الكل ااوداصأ موهقلا عوج أو

 بصخىف مهبشاومتناكاذا نوعرم موقلا لاقبو د لافتا *

 5و و هو و وو 53

 ٌرالا تعض دقو ةئاكملا ةبشعملا ضرالا ةعرمملا ليمشنبا ةيصيصاموب ا

 نمةناكحتمادامع بناه لاقل الوبر رمشلا فوك اذا ثراه اذ
 و 9 0 حا عَ 1

 اهي راعي مابا ملل اقف هبلعدت ! لس بن ١ثنا ءافستسالا

 ليقم نبا لاك تصخ أ اذا ىداولا حمه لاقي ٍبسلناوةعارملاوذعيرملا

 0 و مم ا ما وس

 نو ريلاذا ملا عدم كعدصقر 00 مىأ 3 هاينعس احر ل 5
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 هرم عب ىلا اهمراكعىج ءالاق اهتراكمضرالاٌع راع وهؤاذسغوسيفنيلا

 تعرشأو لفلا ىلعري ف ناريثك ب نايا اعبر صىل_-روادحاواهل 4 1 او ةفينح تو

 اما 2 نمو #3 الام كاك 2 امن ضرالا تحرم

 ةيطرو بم لثمةزمم لمع هندس وة اراه هشام ىفالا رولر

 قداز هاشم هلوق ممالك قل سكت لمنال روزا نموها ةعضوبسكت غخرملا و دلهي ويسلاف

 ادكو ةفرغو سوماقلا ]أ ليوطر 2 :رملا ىلارعالا نبا اول ف ,رغلاك تاكو افاو رك ذ ذفعرملا اذهاولاك مه ارئالأ

 قامهبريثالانبا هطبض جللدشنأ أو خرم اهغجمو

 هيه وربك



 اضل _تتاف « مالت 17
 جدك جدو

 ]|| نيدلاف رقلا قلاع رو برعل دنع عمت كلذو ٌةرْ .ةاهيلع معلب ونءللا نم ةوسحو 2 نا
 وى 22-- 20-0

 كلذ نمع مس وهو لحجر ىلع تاخد مهضعبثيدح ودعا َقسجوَرعلا لكَو يف هيرمشن ى ىد

 لافو ماعطل !نمبرضوهونبللا نب رملا عما ليقو

 تدر و .ه <

 اعيجبنعضوولناانددوق 5 ىلابحتالئانرادفذا

 رو يم 1

 اعبر نكن غضواما ذاف 3 قاشؤ قره قرا

 اعيان ادا قاشور 0 الرهلاوصيشلا راج

 ناكاذا ٌةعاَحودع اًحيوْءاَك برو عنا ةلاشُفة عاجلا هانسَتا مي ىاشولاق هنآك

 و دوج

 ع رسكلا,ل جر َعححو ائقازتوامحا م نالجرلا ع ا ودعا بحي

 و - ة د و س <

 ني مسا اذاىذلا جالا ل<رلا ةزمهل الاف الماو عجبا ونحامتاذاةعاحم

 حزاملا ليقو هادا عما ىربنبالاق ةعجا هبف كح هنأ اىكر ًاوهديسنا لاق ةعجش ىنالاو هاكم

 مسه9 ٠

 نب نملس ىلع لدهن يزعلاد+ءنيرع شي دحىفو ةحابق مقل ثم مضلع 3-5 محلا هو

 ولىرشخ لا لاك درقو ةدرق لغم عم م-هدحاو ةعج مدلك 11

 1 رصتلا ىأةعاجما مالكو ىانأكو روتر ا ارملا مالكو ىانادا 00 1
 5 131 - 2 تا عو

 ورح لوقب ىااهلوقو هع ىتكي ىذلا ثفرلاهن -رصي ىأة عاج الفى ءاسن فلاش ثقل

 3 ماو بوقعين  ىتعملاو تزولا ىف علج لاثم الا ةللق عت رماو َقعاوصنتو فوبنحب

 د دم 2

 نملاثدكت ونمسلاب اكءاسن عججوم ورعادلا متاع اوم اجب ملا فلا, ةملكتللا

 عدم عدم (عذ») ى يحصل ارض نب ثيراادسبعس 0 (عدم]) مسا عاحو

 ةي1رادك وه ادملب وهريغ ف دخأ ًاوهعطق ل. 1 محال ضعبس رس اعدم

 يذلا أذا ذابالم اذ عتسدقو بلا عظادحأ اطذصالو

 رب رح لاقر وصقم ثوم مار زب: حر مرر رح ذمار ارسم

 عضاوخ ىلملا قانعأو ىذمو 8 7

 ىئ هلو عذمو لابحلاتافعش فنوكت ىتلا نويعلا انمار نب

 عدو عدلا مباضي أ عذملاوه ولاقءاملا بسر عذبة حرت ىرهزالا لاقو هير
 ةص و و _-- مهد 000

 بولا ناو أور لثم عارم او عم خلنا ةةاعرا ! ( عرم )ل طقاذا

 ىعب



 تو ا ا ل ا وم ول ا كس ا 00 0 د 0 0 ا
 بحه 8 م جا 29 700 ا ندا

 .؟ 44 (عجم)

 مسممو

 الد رداع هعتماقهلوق ف ةديبعوأ كب هقلا عمم ألاقي هنموىل نسال أب ونلا اذه

 نيعلا فرح 35 ملا لضف

 هن ارماوجميبزعلا نض*:لوقامأو رمعلا لوطي هللا ٌكءمُأ ْ

 غانكاو دهام ». عا ىلا ض سرالا طخ 1 عابرلاو ثالنلا مج 3

 اهل عجول لوقي مولعمنزورخ" الاذ مفلس ليك نينه أع ايزل مي ندادشلاو هت ما امه |

 هللا لوقو عاتمالاايندلاة ورجل هذهاملحوزعهتنالاق :هليلقةعنمالااةأرملا هرت) نزودو أ لاكيام

 ىعد اريسسفتل ا قءاح مكلع عاتم هيف“ دي زوكسم :ريغأتو 32 اؤاخدت ْن 1حانجمكملع سس دل لح ورع
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 هنا ل بقو نعاظ ماةمالا اهفن وقيالو هلياسلا اهلزنت ىلا َقدانملاوتاناخلاةنوكسمريغت ولدي

 اهيف لتحوز ءهلوق عمو الو ألوبنم صافن الإ لمدسلاءاشبا ااهلخديىل |تاياركلا اهب ىنع

 - 9 ود َ 0

 كلذ سانلاه يؤ روزاصدالا نعنيرتتسسمم كم مكاو حابيفنوصقتم +ل يقسعا كلام ْ

 قفاسإلا ع واجبا سمك قالا دارأا عل بعأ هللاو عاملا

 ءاّمد ىألو زيمش مانأ عام شيعلااغال اوةيرورغلا عاتمايندلاو لاف ىثلككلذكو هكئاوح

 هلالوسراناولا# عك الانبا ثيدح فو هيَّتجسامو ةعفنملا اضي :أعاتلاوةعلسلا عاتماو مانأ | 7-5 ا »سا وا لا

 ا اتم صشرو ة 4 دمام ماني اس ا هدانسعتمالول ١

 --و

 اهلم ءلقاتدلا ضو ورع نمي عفا اهل عانتملاو اعاتماها_مسفر يلا ن نمي ريبعبلا

0 2 

 اص م الغي همن عد !مالغلا|ادهتيرتشا نئل لا ةباعتم عم هب بهذئش ءاارعتمو اهريثكو

 و عدو 8س 7

 ثعشملا لاق هينتهدتل ىَأ ش

 5# و ترو | *ةروم

 ا 0 د ا

 نبا ىكحو عجبا عج عئامأو ةسعتم عجللاو ثاناالاولاملا عاَملاوانع_ثمىعمتببلا اذدهبو

 عاركن عت :رسخالا ديكلا عملا 78 عملا داهتشتأر 1 هيوم 2 .وهفعيدامأ ىلارعالا

 ((عنم 0 !عنامو 03 همده ضوحو * ءادعأ 0 ص بودل

 0 ل 0 هم ا هب د مدرع

 م دو هرهبش هدم ٌسكمامهالكت عتم دو عمم و ع عمك ةارملا» نمت دلال ا
0 3 

 يملا كاذكامثم

 مقوم ن 5 35 ماها عشا

 و. ا ووه ه هس

 لك ا اشو لس املارقلا لك أ ' يتلا و 2| 2 2-لا عبضلاءاعتملا

 وهو غم بلا رالوع لاقي <- ل ملا لكم ا,ناوهلاسبقو اعمنيللارسقلا

 ( رشاع - برعلاناسل "0 (

 2 للا يا و ب نعمت اا وك ملا

 ادك عابرلاو ثالثلاهلوق

 لصالاب

 ىاذك ميل |وق

 د محل صضعنو

 هنمىرخأ ةذسن ىفىذلاو

 ميرفت عسل تعشم

 طمضااذك عتملاو عاملاو هلوق

 فلا اومضلابعتملاو عتملاو
 عاركن ع 0 0 ادكل ا

 ضار بتك



 حامعلا فىذلا نلملخهلوق

 هانيطءاخ سوماقلا حرشو

 : (عتم) ْ نيعلا فرخ « مملالصف . 1

5 0 1 2 
 بص نإ تضالاو 00 ثديراوملاه: !قامئاريم نمهللا نيداعع

 0 ل نسل هَ صو نولا اوصونلا لاق هن 'اك ىلع فل اهيدير ىذا ارد_#ملا ىلعف

 وو

 اتلطً ءانعمبلعث لاك ا 5 5 ا ا

 قاس وت

 ه2 و

 عتامدُا روس هئازيمو 23 هناعدقةتسن:درس ىلا

 م 9-3 7-3 م

 ىتا رلالوقهنهوىلام 1

 اعتمأقرغتلااناكو الم 9 د اراجع وش نعت ؟نلبلخ

 نعاس ع

 و 2 سود و ه 2 2

 تي يع رمل ع حب فنماو ىعارلل هقعان مسك ق نكسر غتاه] ىدااعكلو ىجا
 8 - مما ع

 2 سد
 ساسظ 2-20 و

 عتم ام ناك ةهمرك ذيع شر هعتمأ الا همحاص راش د- نم مسا ل وقد ماللاراعتمأقرفتلا

 اقرت عج 7 رلا قش الف يوما فني رواتماناك ىأ هقراف نأهبحاصنيذهنمدس>او لك

 لس ص اس نيو

 -_ص

 ةدهسو- ىو

 تدنغت_ساىاث الف نع تحتم أ لاقيو اواعفاكج: 0 هرج 1 ءاشدلا ف

 غباىأ امش عأ ةعْشم هنا هبحاصالج رلاا]و ؤةغلملا اضنأ ع ودا ودعاملاوهمع

 ابا مدر قالا لوقدنمو هاتف اوفو أدر ا داو ١ ًامسىل

 لا اوي تونشسي اديب هباحصال جس ىأ ا اهتم بص تبناه ل نم *

 ئرهزالا لاف عّتماهعجب وليلقلادا زا ةمعتملا ل#قو مّسماهعج ودع ملوش اوشب نموسهموثدللا

 عيال لاقيو هلءانتي المي مل هغلب ىأ عاما دال وسل اه دانغا موق ىلا.عل هلوقكادكو

 11707 ج71 ا تك

 اذه

 9 : 7 1 ' . . : 0 2 + ع

 | هخوستمنهلةمصولاو رشعو 1 ا سا

 ' نامنا ُةعْماوعاتتل و اعاتمنهوعتمدا ازآاضي ] اا

 ١ ىلا نهتوقن“ صنم زول يةنوصو ا. «نهومتنا أ عستلاوهو قيم اردسمل ماعمناموي

 0| ف ةةةصم و ه2

 0 ٍ تعدم كادكمو هبتعت ةىأئشلا تعمم اودانأ الم هعتمو ئشلارهعتمأ و دئاز عانكأ

 1-3 ورعوأدشن 1و عض قيما يمال ايس وهال كن كنس سالو دانه اعدم

 ١ انكو هاورولوالاتدنلا فور عا وديزا'ىىمصالا فلاخو مسسغلا ن نيدرس د عدم

 سس وو 2-02 سا جعأع ها م د 5

 ْ 1 | 000 ماا ماط ف اسكلا لاهو هد هلل عما ى 1 ب صنلا.هدج عمو ىلاشا|تدملا ىو رو

 1 اوضر لوي اوعتمساءارغلا لاك مكقالتع معمم اذ ىلاءتهللا لوقو عمو عمم نعم ف

 ا  --:-2772 201

0 
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 اذ ذينلئادتبشوت ويم "6... لزبا قيد ةحداجما عابر رويعابسا "ضحي لا مال

 1 6-52 د 3 /



 7 (عسم) ١ نيعلا قرح 3 ملا لصف

 د 7 ةسع 0

 عسوملا 0 هوعتمو ةضررفنهلاوضرفتوأن هوستملامءاسنلا حملنا كيلع انجل رخآ

 هللا ءركذ ىذلا عشتلا اذ هو ”ىرهزالا لاكن نا ىءامتح فورعملا.اعاّتمهردقرتقملا ىلعو هردق ا

 هلعف هل يتسبب جاوريغرخ الاودكرتمعسيال بجاو امهدح ؟نهحو ىلعتاقلطملا توزع |

 اهةلط داب لخد نكي وافادصاهل رمءاهج ورتنج اهو ز رك 0ىتلا ةقلطذلل بحاولاف ا ْ

 مها رد وأهم دخت مدا و أهان مسيل ب ول نمهياهعفم عام نمن اه دو زعاعاهعتعناهسلعف 1 ١

 ىلع لاق دقو طقفاهعيش#ب ىاامناو تةووهرصح لل_جوزءهتنانالتةومريسغوهو ماعطوأ ١
 نمةبحتسم ىهو ةبجاوت دل ىتا اهمال مأو فور عملااعاتممردقرتقملا ىلعو هردق عسوملا | 52 رع ُ 1

 ١" لبقاهقلطيم انادصاهل ىعس و ةأ سها لجرلا حزب نافدهعلا ىلع ةظفاحم او ناسح الا ةهجا ظ

 نكي [نااهله لع بحوىذلا ارهملا فص: ىوسةعتعاهعتعن 11 به سف,دعوأ ا بهاوخد ْ

 هيلعةيحاو ردع ىهو اهاهعفمس ةعتعاهعتمفابب ل دناك ناهلكه لع بجاولار لاو الخد ا

 - مم 9و

 ايدج ”ةاءاجاو ةعتم هلك كلذ مست برعل او نيقتملاو أنينسحلا "هاو ىف لخدمل بات اهنكلو |

 ىذلا اذ_ه٠ نوفا اهاسعأىأةديلو سف هاو اطنمججرلادبعت[ثددخلافوإ ا

 ءىذلاعّسمأو لب ول عتاملجروهأن اهمبءاسش اهقالطد نع هنأ رضاع امينا ناطملضصتا
 -و مه 0

 تسؤدو :ألافاهممعتمساو لب زل فوندو ١

 س8 نيمو -_-

 ليحمل سلا منسي اراهج #3 اهلعأ نموت انبي ايه

 هاقأ اذكم هعّتمأ ودق هت تكلا ل زباو الاكلات ماكنا نادر ٍ :

 7 , عافتنالان ءيامف هبعج هس هاب أ ىأ ًاءاسسا نال ةيانالفعا عمم لاسقب 6-2 ئ

 هند ءلااوو و ممكيراورفغتسانأو ليزنستلا فو يعم هعتمواذكب هلا هعّتسأو ناك نورتسل او 1

 وس و

 الو مكتافو تقول ةبفاعفءاقب مكي ىأدانعف يسم جأ ىلا انسة هسوتعا
 - هو

 ٍْ كاد رباه اذا فتناول الفهتنا عمواور فكن يذلا ىرقلا لصاتسا < ب اذعلاييكلصأتسي 1

 و 7

 لاقؤءامسلاىلا هلا وطلاط ىس*املا ىلعاس ان الك فديدسلل |وقهنمو هن امش ىهتفي نأ

 و و ا 000 ّث 03 8س 9 ى و

 1 0 : اولمع * هل 7 دافعا ا

 لاق كلاما ةعشلذاو يا خوش راب بشلل كامات

 ن .# وات مس 0 ل

 نهسفنأب نص: ريب اجاؤ أت ورّدبو مكنمَتوفوس نيذلاو هوشة هحو ساهي الاهذهئرفزالا

 حرشف ىللجلا هلوق

 ىفتيلااذها سوماقلا
 جتفلاءلبحساو سن أةدام
 سوماقلا فىذااوريثكلا

 ريخلابو لجتدامف ظ

 هيسيف# ٍْ



 :لصالا»ادكىرهزالا لاق

 زد تفر .ء لازج 5
 نع عحرمل_سوهيلعهللا ىل_صيبلا ىَممىلعمقوال الال-اها ربناكس امعنبا نا ان

 ىلصد#ةمأا ب هللام-رةجرال اةعّملا تناك املوقي سابعنبا تدعءاطعلاف اهلالحإ

 ىنشالا هلوق عمسأ ىن'اكلو هللاو شالا د انزل ىلا جاتحا اماهنع هبهمالولف لسو هيلعدتلا

 ل_>الا نم اذكواذك ىلا نهنمهيج#:ةساافءاسنلا ةروسىف تلا ىهفءاطعلاه ل ئاقلاءاطع

 لاك حاكشب سلو مهفافرغت ناو لحالا دعدامضارتي نأ امهل ادناف ىعسم أ.ه ادكواذك ىلع

 ١ نعلسو هيلعهتلا لصىبنلا ىههلوص سايعنبانا نيب ىذلاوهو ميحص ثو دحا دهو ىرهزالا

 ىلعَف رشي ىأى سد ناالا ىكىنشالا هلوقو اهب رتل اهل الحا نع عج هناو ةمطرشلا ةعتملا

 م

 و 0 واه 2 3

 لكف رحوءى'لا لعءافشالاوهو قيفحلا ردصلاماقم ىلا وو مسالا ماق !هعفاو الوانزلا

 .٠ 1 - و 3 - 2م 1 ا 2 م 3 2 2

 ادهتنسا او هماع فرش اذا كالهلا ىلع قشأو راهفرح قس لع للاعتدل وق هنمودافشكىش
 »و 3 2 7 7 0 ,

 ىلصهاوسر ناسا ىلع لجو زع هنا همّرحامهل لف نيململا نمارغةضفارلا عير غي الثل نادسلا
 مث ص

 ريم أن عىورامري_ٌءهمف نكي لول ت اهج نم مص ةمطرمشلا ةعملا نعىهنلانافلسوهيلعدللا

 ْ تناك ةعتنملا ىو ايفاك ناكل ا هنع سايع نياهسمنو هذع هللا ىذر بلاط ىأن ب ىلع نينمؤملا

 ةعيسشلا دنع :زياجن الاوقوم رجم مالا !لز اق احاسمناكدقو مول_عمرم ىلا اهب عفتشب

 رعاشلا لوقهنمولااوزلا ل.قدعامن را ياعلي وعشر اع "وتم عيراهذلا عمو
 و 0 ساعد هع 1 0 -

 الا فاني راهنلا عتمدقو 5 ور نبم كحاهباةردأو

 لهاك ى بأ انديوسل اوقىربنبا دشن و لاطو عفترا لدقو
 همر موج 8ة بود

 عض مويا اذا ديبلا ىلعو 23 اهمالعأ ىلعُل الا ارك

 | ناكدنا س ابعنباثيددحىفو ىصّطلا لأ ىلا كلذوقباغلاتفليو يتامى مدل تحتم

 سون كلامي دح هنمو لاعتو دتماو ٌلاطر اهنلا عمم مممسو ىصضلا سماد تح سانلا تشي

 بارسلا َميموهبلا تقل اطذاف هنعدقلا ضرر لوسيا ذار هنأ َتَسْنِيح ىلهأ |ىسلاجانأ | انس

 ريرحل اوقو راهنلا لوى عفترااع وم
 هم صرح وة صوم 07-6 د ع

 محاشالا فك الادمبت ماذا د مد ناسف عوزلاةادغانمو

 اذا هلوقلقوهرسفو ُسعبم ىارعالا نبا» و 2 .الاوراهيلا حيسلوق نم تمعنتراكأ

 دقو قالطلاد بي هيتاضوامتأ ا ومدلا نم عجامنالا فكملا تح ااذا أتعب
 ١ َة ٍّئ سم ٠0 هوه 1 3 7-00 1 1 َ 1 م6

 عضوم ق لاهو نيقملا ىلع اقحنفو رعملاب عاتم تاقلطملا أو ىلاعتهلوقامأو ىرهزالا لاك اهعدم

 377059 تجب 0 ون جو
 .ج
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 م (عتم) ٠ نيعلافرح « مملالصق

 عت 2 ةىلاعت هلوقو سمسا ومتمدقو ولالا ةرسعلا عدلا او عت وابثالا هيلع أب ءانعلاو
 5ر5 عس

 دعبةرمعلابمرحأ ذاق يلا اة رمل بمر ىلا ةر لا ةروص علا ىلا هعلاب

 فاطو 0 ىعفمب + |ىلا ةرمعلاراعتةمراصدقفالاّو م هلالشا

 لحو هعتنل هيلع بجاولادكسن 0 روسو ع نملحتو رملاواغصلا نيب -

 تو يعل الاديدحاما رحا كلذ دع: شنب ديم بيطلاو“ اسنلا نمهما رخاى هيلعم مر ناك

 ا تاّقمملاىلا عوجرلا هما ء بج نأريغ نم كا ذ ل بقوأ امم ىلا هضون 1

 ماملاوثقتءاضقو فطن وبيطو قالح نم هبعفتنا ادغلو هعاشتلا ىأ يلا ىلا ةرمعلاهعتمت

 هد_هلالحا عفش ولحيت أه باف ءملعةمرح تناكءاشالا هذه لكو هعم تناكن ا هلهأن |

 ةرمعلاب عتةدقن وكيف يح ايهنمما رحالاو تاقمملا ىلا عو>رلا نمهنع طقسام عما هلك ءامشالا |

 لاقانههنمو مالسالااهزاحاف يار هش ةرمعلان و رالاواك تالف ف

 ريل ارهش أ قرقعانملارعنبانعىورو همهفافنراسقلنمالا-ىتسأ عملا نا ىيفاشلا

 كسلا هتمادادي رتالةرملاب تلاها وعتممادقف يل !لبقةحا ىذوأ ةدعقلا ىذو لاش

 لاقفءاسنلا نممرحاميقعبءاسنلاة روس ؤلجوزعهنلالوقامأو +نمتدكععوزتلاةعتمو ||

 لالخلا حاكتنلا ىدقاعىأَنيذ 2 بخ ن ينصت مكملاو مادا وغتي نأ مكلذءار واممكل ل -أوأأ|

 اهيف طلغتب آهذهّن أرك ذحاجزلا نافةضي رف نهر وجأ ن هون اف نهنمهر جعتسا اق ةانز ريغ

 دقىل اةعتملا نمنهئمهي ّمعتمساافهلوقىلااوههذ يم[ كلذو ةغللابم_جاهللامظعاطلغ موق

 ةطبرمشلا ىلع نب: عك اف نهمهيمعتةسااف ىعماغاو مارحامنأ ل_علا ل_هأعمسأ

 افىأ عوزتلانيد_ةاعئىأنينصحم مكلاوماءاوغتستنا ناصحالا هنأ ةياالا ىف ىرحىتلا

 نهروهمىّأةاضي 00 هروح َنهوت افدرك ذى رح ىدلا عي وزتلا دةع ىلع نهد ا

 ىرهزالا لاق 0 اوامانرهملاةآاهبلوخدلاب عسا ناف

 قعع س ل هردقعسوملا لع ةوعتمو هلوقو عاتموهفهب تاركا عاملا

 لاف فور_عملاب عاتمتاقلطمالو هلوقّكلذكو نعمه دام نهوطع !هانعمامنا ملا نهودوز 0

 د_ةفةسضفارلاةلعش ىذلا عنقلاف طرسشل ا ىه تلا نونه هن معتم هاك هلوقنا معز نمو

 نءىو رباعي ضفاورلا نم مت تح! نافلاق شب ةصضاوتي الانال امظع أطخ أطخأ

 تاثلاق ىعسم ل_لأ ىلا نوهنمهي ععتةس|افاهورقي ناك هناوالال>اهاربناكهنا سابعا |||



 لصالاءاذك كنرتتهلوق

 يعمم مأ

 سوماقلاح رش ىف هذغت هلوق

 اهدغت

 معتم. يلا فرح م يملاو ماللالس ف
 َتهانزوفعئابشن 0 عراحا او َتءاةرعلاقو هبويسا هاكح اعرب عزك اعووأو

 د
 ةياكتسمذع عسوُم عالو حوت عام عال عام لجبدو َتَلعَفَف ملا ىلع هز وو َتلعف لوالا ىلع

 عال لج .روهاوق نم مقتل عاَشان عال س دأو لعافب لعافن ِء رعب يوم عيمصأ وةغللا لها

 ٌعالومف الأهل هيوبيسماكح ىذلا ىربنبا لاق 0 مالا هولوشيملاعاسا ناك ولف عاهّنود

 سل ولدي زو دثنأو فك ادن علو إل

 هم يفد

 عالنان“ديلا نمعزحالو 27 6 تاريخ حرمالو

 ع 5 5

 ْ عامأث هو حالت تيكسلا نبا حو عيل عالدقو عونبابجىأ عال عاهل جر لبقو
 ١ رماد 0 لا ا وحرام

 رات الواولاع امل لو * علتالفلاجر ل توك اذ م لما

 1 عال بار هال نا موكا مهو نزذاو عَرْجاورحْصلان ماعمل عالي عال لاةنحزرب نبا لاق

 وس 2 -

 ىنعاللاقيدقو غيت ببنائه هل دروب"

 لاقباك عالو كا كرمال لاس اللاق ه داعاسلا تحتلها ومسهلا

 8 نمو دمام سك 8م

 ا ليقونْكضالو كزاغت هاك ةعالتأ ماو عزل علاه جبر ودعالة احتار ماو باه مسومتال

 داؤفلاةديدحلاةأرملا ةعاللا لبقو د هد د رلا نمةديعيةصلم ل.قواهل اج نءاهلا َّك لرطت دتدصأم

 ثار ارعالا نبا ا ا يلا 1 ملا

 معلا دا زل 2 ل

 هرزو 6س 0 22

 عامداكلا 2 ةاكىدت عواب 3 ةفر جمع دوسهدغَت 2م ب 1

 حور دبدش أ عام ذو 10100 1( (مارس)

 لاجدلاو بعك ثب داح هئمو عاملا ؛وطلا لب ءاللاشو ضاع عز هلال
 4 سو

 داجام لكل مقو ف ةرظو داج عم يا لا ع م 7 قهاشرل لوط ر  هطالخ عامر هرجشمل

 دشن ودبي ةاغلا دوك اعلا ئث 1 0

 نوره. وه هو 2 - و هو

 اعتامهتعنص تمكحا دق 2 دنيتنا خا قم ديج

 تفات>اناواه اعمو 0 ضاو دعست تنصل واتم 2 او عانملا ىلا عت هلئارك ذدقو

 قم و و هه م7 امسح 8

 دو زي وهن لمت واهب عيفمنو ءوثلكف لالا الا امافىرهزالا لاك دحاو لص[ ى ا ةعحار

 :تتتكتنيةمم



 ير (عول) نيعلافرح *« ماللالصف

 رن سو لوقدلشل اون ال ىرهزالا لاك ٍبلَقلاو ناسلل اديدخلا

 اععمدقو ىأردَقَ اكن 2 نطيىذلا يللا

 هق قرا اىف ىمدالا دشن ًاومدقتم لعفب يجمل الا بصت

 مودم سوم

 لوح از ءلاَدْنعَدلَو ل #* برطحت يلين مكر نئاكو

 هحلب ويكي هرج[ فرع شالا ل رأدكاذ ىلا حلالا ليقو 02 3

 ثللا نعىرهزالا ىح قلارظتلا وةسسفللا ةراش .الاوشو عملا نمذوخ أم وشو هسنيقي نو

 لاق ادح تالعامىرهزالا لاق ُبارسلاوهوعّململا نمدوخ ام ِباَذكلا ىذا ريما لاق

 سامموهو ىملالا فة الا هلافامانرك دقو لاق ثيللاهلاكامنيب وغللا نم ىْلملاريسفتف

 ىالا ىلالا مما رعلاو مذ هريس 1 ىذلاولاق انتسايسللا |

 لمخلا نمل ا ل وشهود يتلا مالا هيغل تدلل توم

 اذكجلاهمفناكاذاف هلوق |١ نيدابعس رق غانا و ع وموفق :ةلاطتسا همف ناك اذا هن وأب ”اهفلاخت عقب عم ىف نوكن ىذلا
 علوةدامىف قأمسو لص 1 لسير سا 0 6 ع 000 لم ” سو لصالاب م ىةرم

 راسل ”علومسرفو

 اق رفتو رنا هللا ليقو ءطىلةما قرع برع وك كورك بف ناك اذاعه

 ىلآغى ربما قوط ندعم لخدو ع عل "كلذكو 1 رفا ذاهمالك فعسهلتو ري قس عسلاو

 كتوم اواعاك لذ راع امد عمال ةفهمالك ىف عسسل س .احانإف نسحاف اق وش و ماك ةفرمأ

 نمةقشتم ثم ىهليقو هدم جر مسا عيل ترعَت-اجاذاو ٌتدَدَح تقاذا ىف لاقاسلا+

 0 َه ليقونزخا 0 رمان 0 3 6-0 4ع 2 ها

 وسو و سور

 ادآو 00 ؟لاق. كاذك ةعالتأ صاو 2000 .

 ىنعالادشنأو عْرَملا نم ىهأوامن 17 ىلا ىهوداؤلا عالى ىمدالا لافاني :

 ىلاغلا سماهم هالة ش2: دا ولا ةعال عل“ ْ
 2آمء

 تاسالاه كاملا ةعاللا ىدول د بأ امةعاللا نمدلدجال ىلا ا دوع_سمنباثيدح ىو ْ ١

 .و م, م ى

 هريغو عودا ىلع عوق م صد 2 لرب وبلا :ةشوتقرملا نسبت ودول

 امالواعول تعلدقو ة- ءالتأ سمار دوحالو عارلأ عال عجبو باساب عوز :

 ' 11 طن لال 6م ل1511 5ع



 (عل) نيعلافرح « ماللالصف 2.
 .ا(ععقما فص هو اعلا هوم

 حزربنبالاق ماللاوفلالا فذخل عملالاابوجىا * اهملأرمَسملابانوجو « هلوقب مقم
 م ةدوص»د ع
 دشنأو علف ويرطلاا هيت لاقي عاب لارا رفا 1لاش

 قوحلاتاذ 'اسكلاكعمل 3 قيرطلا صون عمل

 لا ا

 0 تاره كريتر طلو ئاومعخبا ثلاو ماعطلان مءانالا فام عشأو

 نياثيدحىفو در علا عمو نالت وتو يوئون نم عزف ذل سر ال لابو عملا

 رس ف ع لآ

 لبق عمل هرصيلعلاذه ىرذيام اقف الصلا ىفءاجسلا ىلا رضا ةذإ ري اروناروكتلم

 هرصن عقرب الفةال_صلا ىف كر ناك اذا ثيدحا فوسأ ع انعم دسعوبأ لاق هيلا عجرنأ

 لاقيوة عرس هّنْماَمَتْحاو هنت اذائشلاُتعَل ألاقي سلم ىأهرصر عم اعدل ىلا

 يالا لاك عالم اهعخ فك اقف اًدعْمل او انهذموقلاانعفلا

 0 ار 8 وسلك ةيلهاملانامز
 يس تمص بت - -_--

 مول اذهريغف هعمللاو لاك ب هذاذا نول علا لاقي اذه نودس عون لادم ”هليصقلاو

 همم 3

 ا يك فت :ءةعللى ارق لستغاهناثدداىفو ءوضولاو لسغل ا فءاملاهيسصي الىذلا

 ىفو سلا فتدخأ اذا ينل نمتعطق ل صالا ىىهو اماه مهدسجن ءةريسن ةعشدارأ

 ةيؤرلاك ديكلا عماوللاومدنم ةعلمبأ ارق ضيا مدثيدح

 مع هت 9 د جو مص

 اعفارَنيغسسالةيهوأ 03 اعماوللاهقي رك نم نعدب

 دشنأو ربع ب الكامل ةيورنلا#

 هرياعا م م39 783 دب

 سطعملا عير ناتلا ملم 3 سننالا شيقل هتلقأ #2 سلا فاك عاذأ يح

 ه7 ص رع

 و هوم جو مس 5 < ب ل - - همس

 ددسعول ألا علصي عاتق م مرالثإو عاود ىمطمرأنا داعْزيتامقل ثيدتنىفو

 * وم 8 --

 جل ىوري ودك. لهأ فا هود اود بدانأو اهضاضقنا فئشلا فطتخت ىأع بلت ىنعم

1 

 5 ليي مادام ىصلا : ويقابل ابابا اردنا يول بع ننام

 اءامل هيمن تعد لاق دو 2 ” وفانلا لا اع رفع وَنَدَ-ااذاف عراولا هج ودم

 باقملات ةعطقٌة عشق ىأ
- 

 و وم ه2 هو 52

 هيب ءرملا 58 5 مكي مدام حاصر دعل

 قنص 2 3 و# 7ةد رص 2 3 موض رورو )سود

 دقو اكل ى ملبقو طال ومالا نطيىذلا هاذا وجملالاو عمملالاوعلبلاو

 ' .ع«ةهج متت

 ديد1لا



 ديززن ب ئدعلاك امنولويربو

 30 (عل) . نيعلافرح « ماللا لصف

 ةردلا لو زند نع نولاهغ رض عل وابتط:قاهدأو 'اركاضيأ علو ل 1و تاجاذااءاملا
 0 هلاماو سا ما سل

 تيلابضإلا لاو 0 هزالا لاك لازن الا دّنعان اونو هلك عملاو عطوه بف

 4*2 8و
 ةقانلا تل اش برعلا مالكوذاش هثذيةقانلا تمل هوغو ل سو عرش تان لابأس

 تق , ادق مقل بحريسغ ٠ نمكلدتلعفذاف ترسو كل 0 يداهم

 لمسعلان يللا لادا دوساو عرضل ٌقارُش ”ارفاسملاو باحلا تاوذفعاملالاو قريه ىهف ١

 اذا ىمصالا تل ار رشا ذة 3 205 الاو س رمل تصملا لاا

 عرضة رشااذلل مداد فيلانوولا ىهفداوس علا هءرم 000 الا لج ناءتسا 1

 لوحمادوسا عما اضيأ عامسسلاور_فاح لكل كاذ لاقي ولاك تعملال بق لمعلل سرفلا 1 5 :

 علت ةعملابو ف لاخنول لك ليمقو ةصاخداونسلا نم ةعقبلا ةعمللا ل_هقوةقلش ىدثلا ة لح

0 8 3 

 دسالاف عل ود علمى شو

 هعءاقمو -ٍ وص 2 5

 هعمل” صرب ن مهنا نأ #* هعم لك ًانالَن ءللا تن االهم

 رخخ لادم دب ام منار بونلاورخلا ف دوك لا سربالالاقب وأإ
 هاد وح د ة2ؤ أ

 اهتمعنناسنالا د_ج عملو ةرجوأ ضاب وأداو لن نتعب عصا ةد- #حاو وعلم

 ة)وسو 2 دسوو س 04 و

 ارا ادعرود#و 3 امه سودا بذك

 ىأتمح ادهةعلا لاق كم !١نبا لاك سبيلا فتدسخأاذات دنل أع نمةعطق م ضاةعمللاَو

 و و2

 ردك لا الو قلناه فركي ىذلا عض ا اذاكلذو عنا تتكادق

 نمةْعل ىفانعقو برعلا لوقتاس اذانالصلا وة ,رطلا نمالاةمدللا نوكت الل مقو ضس
00 

 وريرعب معوص

 ولج رك دلل مئاواعم عملوا ىمنلا نماهفتبنا ل متو تاذاهنمتعّتي فى نايلصو ين

 2 سا 80

 رع تم ذح قو ماعلا الك :لواماعألك طلت نيح كا ذوةعلم و بق 000 :؛هذهلاة دو

 3 و هب 5 و هرمو

 000 0 0 لا لاق ددرت نس ةلاقفشي و 5

 عى 7

 ةعزرمس عول باقعو باقعلا ةعامالاوىرلاوحرطلا عمالاومويبطأوا لاهو

 3 , ون نبوته لأ هب هب هد لاب عملاو هسلتحاَ امتار

 لخدافاعم نيل 1 هلوقندإ رالاشو رهدلا امهببهذ عي #* اعل رع وحوارعوو

 داراو لاك "يلا نمعللاوهلانيةدسبعوأ ل ىلاق ناندعو لاق ةهلصماللاو فاال هلع

 لصالاادك تراك او هلوق
 دعبىذلا ف هرعلا طقت كودي

 هده ىلع ل صالا  فاكلا

 سوماقلا حرش ىوةروصلا

 هينكررحو ءابلاتراكلا
0 

 ملال و> ءادو_لاا هلوق

 داوسلاهلعلو لصالاءاذك

 هع همك جلال اوح



 لصالا«اذك اعقب نأ هلوق

 افق. ثيعةدامىهمفو انه

 هس *هنك

 تس 3 4 8-35 2] و معو دى

 لالخفو اكوشةةوام عورفاهلو يساهم اك ةئيلرشلار دققت : وساهل لطف كوش عاكألاو

 0١ عاكلا يعج و تضع !تفحاذاف ةكرشلا قيم ضر ”امبلادالة- 1 ار رولوشلا

 نسم لاه ,لثم عملاوءاض ' أور هك حلواءذق راع .ةواعول ”ةواناعتو ديون 1

 داك هرم دول مده و هن ناكرأ "رام ”تفعأو ذتاعىلأ

 ٌبارسلا اهيفعسل ' ةعالو مل مو علو هلاك شرار ءاضثا نانا 0 3

 رج ان لوق هتموةالعا ةعامللاو
 هم 8 ومسوو دا س ردو | سود )ةس

 رذنلااهفرذس ةعامل « ةمفون”تنمىلمانود5
 2 م5 3

 رد -5 سم و, و 7و سنس 27م3 و و 08

 ندك أ لاق و هناعملل با ىلا عمل لاو بارما: علت ىتل ةال_فلاهعامللا ىربنبالاق
 مومو 2 و 2072 نم و رلمسومل ءىونو

 3 عن : مابدك أ 00 ل راج ًاناعملل بلح ةريمسا عليو علبنم
 ومو تو < 85 - - 55-07

 عليتناامغاتلاقىدوب د ا 0 ٌرعاشلا

 - يا

 25 00 ةضض ةم هم صاحاس لك 2122ه هرم ته غو

 ١ تار طلطسوم ولو عملو لقص عمطمدخو عردلاو ةضيسلاكحال ا نمسا علال أ

 مص 2 ا

 00 زي سوما“ ىف ريغ اريل كر رح ودعت رهو لجأ لور الرا لو

 ىشعالا لاف اهدسر ريشا ولا

 و
 اهكاشوأاهناو ربصو بيق 27 هيرشي ليلذأ عا اذا ىت

 ليقهنبالافواهلاوشىوربو

 اعش نأ اوُعن ىلعنيسك ارلا 23 تعط مونكلا هلي هم الب قع

 كلذك اهيؤتواهراوسبأ اتم اهب راشأ هيد ل-جرلا ع او جرحو بح زن ىف بع
 -” م

 ىدان .ءلاديزنبئدعلاق :

 نب 8 عصصس 5

 روسناعماللاك الانو 0 ود نيربلاهتاقربم نع
 لع

 9 مو هر 6 د وص

 اعل فرت اطلا ىحانحلاقي وامه بق فخو هناري راع مهكر ماكو عملأ و علب هيحانجم 3 "لا عل :

 ةأطقرك ذب ر ان دس لاك

 8 و72 ني 7 سا همه

 جوليا هوجْوج نان 3 اعوأاذا ناعم اهل

 ءج2 8ع

 اد عربا لاق انج قيال كلذكحم ول نهرا عسل اعوأ

 8س و صدم رع <

 علم ىهو مقالا افرع داهمت ديةقانلا تعمل اور وأ وث سيسي تنددرو وحان :

 دلل تمس سس سس -_

 "الا

07-2 1 



 ا م 1 ا حل ل ب ير ا ل ا ا ا 10 35

 7-1852 يدلل 00
 همي سس” ٌ 00000

 امنا هيوسسوعزو ةعاكلا بلدو عكلى وذداءنيسالل و عاكلاةأرملل |و عكسل الج نللءادنلا ىف
 م صو

 مالا عاكت اوعكلان هلودعمهنال هف .:ردملا فعاكلف ردد القلافءادتلا ىفالا نالمعتسال

 وه قيصالاّلاتودبرسلاوهل فو جاللاوه كان مك هازل ردم لاقرب ٌمَككلاواضيأ ٍْ

 0 |وقلوةلاوىرشه 0 جيا نهد 0 و قطتلهخب الئذلا وعلا

 لمسات ب؟د 1 ًاذاعم ني دءعسمي د>- قوددعو ام هن درو اشيا موَقلمَ هب هب تال ةصادزأ

 نك 7
 2و ع و 2

 لحر | ةفصاعاكللل جا دهشة عبر ضصيف بهذبأ هر نه (ننقن دقاعاكل ىأرف هع ىل<ر

 0 انيك داريا لعق أبثد داى و هكدا اهل عل فرت الانبا لاك لاعف ىنعاتعن :

 لسقو 1 بول لشق ميتلل دادس نعل يوم مكللادسعو وألاق عك نسا مكئاندلابنس انلا

 ءانكو واكل ةمأرعكو , كلادسبءو ميل عوكل عوكو دعب يكل بليد

 ىك-س-و

 قضلاوهو لانج الو خلوهلاةي لبن ميئلاودبعلا 2 اذه ىركبلا لاكوءاقحلا ى هو

 نانو مَكَل ناذن عقول نوكيالفاهرومأ نعل ءرتؤي ىذا ان لراس

8 

 لاق موقةعبكللا و عوكل ناريس َليلقايصنلاعننلا ثدبخ ناك ذا لجر ا لاقي ليم

 سامعنب هللا دمعنب ىلع

 د

 هعيكلا ب وفرسمب ناك #3 تاور

5 2 
 2 ه2 هو

 ني نيالىنلا عكا ايف فرس ناك منال : را ةسعقو بح امرلا ا فرمسم

١ 0 2 

 بالا ىذّلوق نمو عل عكلاومالكلا ١

 صرع قوجم ىو ل سس لس اس يس سس سس لس عي

 اعكلهربدس ماذا ءاشخ مرش فن إن ىرتامأ

 ه_ 5م 5.9 مورع

 نجم لثملا لع رم الام دخت 1 ديالا جذل برقعلا هنعكلوممسلا لسصأ نعي

 دة دله يالذف ك1 نرجو كك الاكل سرفلالاشيو رمل

 سرفلا سارضأتطعساذاةدسعولا رو دَمُصُر ثموهامناو عاكلهنم ثنؤملل لاق ىذلا

 ا 7 سه

 ايلا نم ىلسلا عمجت رخام عم ما هه ةساذا وةك ينالاو مكوه

2 
 دقن لقيشبا ل اها صال ن هوديعلا لم كلذ ن هواهريغو ةءاّصو دم

 و -و اكسال رع دن

 عوكل نام لانة ىدنلاره رهزلا مادام فلات

 ىطيضاذك اعاكلهلوق

 حرش ىف لاو لصالا

 ناصسك اعاكل سوماّقلا

 باحسك عاكل لدروهصنو
 دع_س ثد دح هلنمو ملل

 يعم م لك" ملا ثبأرا



 اذكمكحاأ نحال هلوق

 ةباسهتلا فىذلاو لالا
 يعم نك ها عكللا

 اذكملا عاكل ةنثتهلوق
 عاكل ةيدثت هلعل و لصالاب

 ىاودا لوقت نا هعجو

 عاكلتاوذاو البق عاكل

 هىيعم نا ىنضالاكناءقأ

 نيعلا فرح 0 ماللا لضف ١ 4م

 حلاو مق اوه عسا ىرهزالا لاك عقم لثمفايعللا ن ءريغلو بهذ ى 8 او هنولعشملاو

 938- خ٠ 7

 لاهو ظياغلاءاسكلا عاملا ثذللا د2 ولا كرت او حج نول عطس او عط مو

 0 الو وجات ءبءاشكوهوتاغلاب عاملا » اراىذلاو فصعتا ذه

 اعلا مسولا هيلع عك عىكبففا ع رعت ا (عكل) .«لسطالا عافتلاكمداوقلارسشح«لنمتلا
 س سد

758 6 0 2 

 كاذاهب ل مفاذ هكا .ماذاة الا لحرلا مكّلو عاضرلا زها ع 38 -كلاو همزلو بقص ذا

 هوي 300 ط1 1217 2 هلال

 ريغصأ ا ىصلا لاقي وءاهلاىث داون وروما عك لاورتكاهعر ذبرضي ن أو هو اهيلحدنع

 موم29 دى 9 ان 77 و

 قريت د الا نيا لاك مالسل اامهيلعنيسطاوأن ل ىنعي عكل أ اهرب , ره نأتي دح ىفو عكلاضبأ

 لججرللاق يلا ع ل طلعو ةلطأ نان ناكملا اذه

 هم م

 قحفو م 9 ا اواعكلا عكلي 13 .رلا 1 اولا ةمالاةعبكل الاولعلا ىفارع فعال بروك
 م 2 1

 نافكلمو عاكلو عيكلو عك وع 1 عكاش د ”دبلا ل-ه[ثدد - قو

 و وى هاو و <
 نب سابا نا لاققف لردءاج نسما ثيدسح ىفو قلاب صو: كلذ لكو هند م ركل

 ميملاو لسعلا فورغصوأ هنت اشارت || دابق ندر ع ناعكلم!لاقفَكداهشدرَد واعم

 ةيزرلاتونان د ازد قبلاو
 وص ل وسد هل 9م 0 رع

 نامكتملا ف رب نبا دشنأو
 ١ هدد د

 ناعكسلم كذفَى كر امالغتداوهبذ نوه ذا
 مث همه سس

 دك 895

 هلوقو سنا دليل ذكأع وكل ل-رلاقو
 همر #7 نود هداه د ووووو ا

 اعك الالا لمت نيدكسلا ىف ب اعبا ناوه مهرج + تابقأف

 اذهنوك. ن زوم دقو كلا لمحت مك ناكالاو بلع ند همالارسُك ع 5 رم

 تدارأ هتالول لاك هنارعنباثيدح ىفو ماكر ناك رلاز عا ع + لير ابسلا لع

 ةماللاه هنا رع ثيدح قول اعكلوهسعيكلوةناعكذمو عاكذ ىدفاةسنج دما ا

 س نتمدع # نت م

 ىرصنلا بيرغلاوأ لاه رن اراء نييبشنأءاعكل اراخآر

 عاك هدي لا 5 ىوآْمٌُفَوطام فو

 اولاقو نابقأةعيكلاثا وذا والبقأ ةعبكلتا وذالوقننا عاكل ةينثتءارغلا لاق ىربنب الاف

 ىق

1 
8 
0 
1 



 تل ا و ع ا ا 500300000 0
0 3 0 

 ١41 (عقل) _ نيعلافرح + ماللا لصف

 سو ” ه

 ءارئذلاو دمعت هولا انرلفلاءاسكلا عاقلاو لاقل -+ب رت ىرهزالا يكسو فاو

 (ق ىلل_-هنلاٌّس در ف ضار ام ىأت دشن اردتم لت ىلا .ءانكوهوءافلا عال

 ةرعس هعمل ثددحلا فو هيىيربامد :رعبلا ريغ عقلا ن 25 ءالواميهامر اعقل عقلية ءبلابهعقأ ْ
 سم  بيح

 عمست ل ددعو لاك اهب اص اعشأ د ب هناعهنيعي هعشأو هيدامر هعشمورمشب :هعئأواهبهامرىأ ]

- 

 كسر علا الفنا هدنعل_-رلاق لا تدل ةياصاىفالا علل

 عك مهوسص مم

 نطل اقف دغر ىأ فهن هدنع نمح رخال ةندكوذا كنا لاقف ملا دبعنبماشه ىلع :

 لعفلاكل عفلاو ٌبْيع عتالاو لو أكو ينم اصأى أه نسعي نعمل لوحالا

 - ار و

 ةعاَللاومالكلازيشكل ااةعاَقو عامل |_-رلاش ٌتاعاَقأمسسفو باوجلا رضاحلا لي قو مالكلا

 ىلذذلاَدمَوج الد تنأو سانتا
 ص ا ع

 ًُت الفرع ءعندومو ا هاد و يني ناك اممتعالذقل
4 

 و 3 د: ه 8 ديمصو 5 س 8 06 هه #آ

 ىذلا ةعقالاووللا مد .راغلا وهىلق وصقل ةيه ادلا ةعاتللاوءاباب هباعىأ |هعقلوى :رب نا لاق

 نباح ًّى و 8 هه ترص

 دشنأو شانك ةعقلمتأ هاو مالكلااءارومدنع مالو مالجلا ينل

 لاك انا عيعنلرضخالا لال اولا 37 ه-عقلم فوك تماكتناو *

 5م مو ء سا ع 7 3 «< همس ةءومو

 كارتسلا اوقرعجو 2 ارا ةرز عنب لددش

 و
 هم 2 دو 00 3 5 و # و سس

 0 يشل امذخ ادعو بادذلا عاملا ىرهزالا ةعاقلو ةعاقل هندحاو
- - 

 «-ه و

 راح ىذ تدل دسأ سمن دود 35 رع اهيذ عاملا درغاذا
000 2 

 وو سس 7ن و وسو

 لسع مدع 1ث #ش باشا ذخ اذا لمشاكل انة تان رتثعلاو لاق

 م - 2

 ومص سس

 نعجارلا لام اذ عقلي نالف ع لاقي ودهعقلب هعمل لمقوهريغو
 وم وم < هر وداوس مو سوس دم

 عامك مو طببنو د ---

 اهتبطأ العخلا مقال علوراعتساو باقة تاسعا (عقاتدارأ ىلا يداقلا نيرو

 : هك لاملاو عدو اهت اينو يصح تونا ضرالا تق واوهيفلا تان معقم نام

 ٌ لد الا تفلت دق ل بقحترلا نبي باجل عقتتاو صضرالا ترضخ ا اذا ثمللا لاك ىعرلا

 . ى و س - -- ام د0 :

 : لد مناهل دعني لاس يدي قوراود ءاصافإ يساوي رايي اكروددوهف 1

 1 ةمالكت الا هلريطت المالكلارب نك 3 اوبال عاقل لسحر وردسك ورمل

 ْ . ةاومسدصي ىذأادب 2 و 5-8 دعا 00-2 ل>-رو كلذك عاقل ه | ص او

 سوماقلا ىفتاعامشاهمفو هلوق
 مضلاىتاعاةله-مالكفو
 ىحقاب ماك اذا ةدد_ثم
 ها هول



 (عمار) 2 نيعلافرح « ماللال من 0
 - هع 38 انف سس ا

 قداذلا ىلع مهطيشي برص 5 00

 هنالدثشا او ليجو هلا ةفريث ال |نباءرسف ماعأ تما امش 5 !ىو ه ع هند :اك ليجوهلبقو

 روث بديج لاو لب لوح ىلا ة ةعقمالا مسا لعد
 تورس < وك

 امهد فكل زم نضام ذا ماس علعل موي سماعانمقاذدقتل

 بول ما ابو ةةبداكرب لو نيازي عبو فررعم هيدا ماانءاموه لو

 ىرهزالا لاك هدسح لا ىحهلقشي نأ اوهو بوثلانفامضلالا عشلتلاو عا اهلالا (عفا)

 ا او برعل ادنعءامدل !لامشاوهو

 -هو س 7 -م

 بلع فاق 23 ذاوربكبلالمَتلاتبعو

 هلوقودي ملاذا فيفا رمدلاو ونال لواط يق ًارعفلو

 222 و و 2

 0 سدح د#َ هللا 0

 22ه م6 و سس 07ةادو

 ند مشي نيسنم م ءا سن نك ثد دل !قوهءتمدلا ىأاهطر قرم تعلم وما ةلان عفا نعي
 م 6

 موصوو م دمحس# ”و هع

 تالآهمىأس اعلا نم هنورعبام نهطورعتاعتلسمن نعجريع مب دلال وةيلع هلا لصون عم

 مسو7 ريب <و 2 وسسوو) ىو 3

 فاشوألادر نمت امد فاملاوعاشلاو ة- لالي فروا" ءاسكأط راو نتي كأي

 ناوضرةمطافو ىلع ثيدسح هنود وأ اكس ؟هلكد_بهب للم ىرعزالالاقوعاتقوأ

 عافلالا اهيلعنكيلوئيلحرت نك ١ ناد بحهْممو أن :ذال ىأ انعافاىفانلخددقو ام ملع هلا

 كيل شير فص ر يبكى أل وق: مو كن : نه ىعل

 هود 7 95ةعدم ىوو

 لالا عاشااكمداوقل رمش #* ضهانفل اوخاهل تادف حن

 ربحي لاقو دوسالا بوثلاكتارثأ

 صو 2ةدسوو | ىةم ةيالدجك

 تياعلادع ودعا اودعد +* 0 0 0

 لوقاماو وكر ملا هدأ رمال علا ن معلا يسلب

 5 هم وامس 2م

 ركلالو يشب ىطامواراهج د 3 كسع ىلء ام ذلت نب مثلو ةئيطخلا

 ل ذوابتضيققاب ل - عال 5 عافللا مداقن م ةيلعو #3 زحارلالوقامأو مهلعانلهشاىأ

 صا م سآت ل سس اس ةنتدع 65  سا 1 - لاو و2-8 وو

 9/7 عفا دمار اعفإ هعئادس اريدقل ل هب ناعما نبا ةعانلا ناو مدقلا فان اوه

 98 رسوم س ست ثم 2 مة و 3 تو

 نسالك اهبل كباس أو كيحاون نم كلمن ىأ نانلا ل دعف) ثد هاج قوبيشدلاعفلملا ليبقو

 ”9و سه ءءء

 8 ليقاسعأ اروقلا عفلت 2200 رانا همسك نمالدب نعل نوكتنأ اروح وريثالا

 تريلا



 1 ل م ا 00 ا 0 0 00 0 تا ل ا كم عا ا
 30 00000 00 ش 0 3 1 2 0 3-3 5

 1١46 . (ععل) نيعلا فرح 3 ماللا لصف

 0 ما اجللا 232 ا .هطا لو: كاجربناسنالا روم برص

 لاقو“ نك او َكلزات يفشل 9و ةفيفعة كلمة علة أها (ععل) هطلت ”اكضوملاوأ

 م ع < 01 سم مع مع و

 0 ةءامل ل جرو اهلا جنم هاهلا ل 0 يلا ىشفأ. ىللا

 كلذلاةءام رثك [ ىنامعللا لاقو تننلالو ؟عاعللاو ءبد_دهلاٌةعاعنلا رتوصالا مكن اىفو

 5 7 20 1 ود

 نالفىئيدلب ف لاقي و ةعاعل هنادحاو طاغيم قيقرود بام لأ | ىف معان لشبو هل
 0 و : 7 1 0 و يع 00و

 ةعاعلاددلا اما ثد د دولا قىل_ءقدنمو تس .املو !قمعان تين وهو ةنسح ةعاعنو ةنس> ةعاعل

 بسبب ىأة عاملا ايلى قيام موت هند ع و ولا تال الل

 2و 3 -

 ىلا مكشتكو واوا -لاموقا هبت احدا نك ةعامأ نمراصأألا رشا هما مد جو أ ثيدحلا هنو

 اذكرارو تسود عار دن وسلا

 هدو و - هه م رع

 دعاو كداكذلا» هاداهتعاعل د هقارو نو روعدمريغ كر

 ,و 2 4 ووك معدوم -

 ماضل ارا نمل تاب لك ع اعلل !ىلع قو تابنمانقو بخ هنم ىبردعاو ها

 لبقمن با لاك اضي ؟ةعاعلا هل لاقي 0 ارشك

 )2 لع لانا يك ني ربو 23 اهطدصستن ول نم اعل اداك
 2م و 2

 نيحاعدلو ىلع انزل ا 3 ةلاهده تداكأ يمص ىربنبا لاق

 م "لب اضي اةعامألاو ةق 0 ل اعل قبو بئذلا هاك أ

 لاقي ف دعضتلال وعن موشوهلك أ عملات ا اعاعلا 8 ”صرالا تعاأ اولكوت

 اولاد مكءاباها دا تيلقذتانمعلار ركل( علم لالا ناك عامل لك ان ىأ يكن ل

 كيعمالمالا .تمفراذاىنلاوغو حلم لصالاو نم حو م لسنا ونظلاَن تنطلل

 2 هع

 نشا لكلا ءاعللاو رعوت ألاف قيقرلاو نا نمتعامأ ضرالا فو توزن عن ملف ظ

 هنوفصانالا ةعاعلو ارم هلا نتعب ى امانا ىوءاقسلا فقامت وعر لو حجر

 لعل و يعن الاوتار نينا عرف رار ل قيفايعللا لاقو
 ماه عر سل 2 يسوم لك وزوج و و 3 9

 0 و 0 فلعل تو هلل ابار رول التلا علعلتلاو هصيسخت ةغلعللاو ارم لا

 يا 7 نطعلاو عوملان ل 2 اعاءات هس ارانزه هنو 0 3 دقاق

 نبا نع فئذلا عاعللاو هنامحلا عالعلاا 5 520 رلا 7 راشظعةناسل ملدِيلكل امل و
 و ىو ره2ءو

 لاق عضو عع أو + سو علا لبمهملا علل اوهدشنا امى ارعالا

 اذهب وهحرحرهلوق 69

 نم عض دو هراغفف طمضلا

 اضيان دياباعفو ل_صالا
 هدكس٠ حامل ا حس نم

 ىيعم

 وهلا ششحلارعنم هلوق
 لصالا فةروصا| هذه ىلع

 رزحأو



 كاد لك نممسالاو هلوق
 هلعلو لصالاءاذك جلا

 قالك لان هردهملاو
 مويخت# هينك

 7 د د تي ب وا اوجاع امو بأ تويع [ ةسان وسلا دل توا شوك ا ا اس ور
4 

 (عطا)  نيعلافرخ « ماللالصف 7

 مضلاف اهريسكو نيعلا مضاىو رىلاطمللا لاوو ربتعبىل والاب هناق نينه ةدحاوةهج ند نموملا

 دعبة رم عدضف :رلفغلا ةهجر نم قبال ىذا مزاحلا س كل اوهن هوملا ناهانعمو ريخنا حو ىلع

 مه هود

 ىعف ةرسكلارامأوا الا ضأن بدلا يأ قاد دار ماو هيرعسشدالو كلذ ن طكبالوهو دم

 رعشالوهو ”يشوأ هو هىفعقبف "يل فغلا مدان نمنتودالو نموملا ن عدت ال ىأ 50

 ٌلجرلا عسل اعمايتدا اونيدلا مال ن وكي نأ ملصأ لد وأتلااذهو ارذحا نط ٌةنوكي نكسلو هب

 لاق ةغلامللءاهلا اوداز حرينالىذلا ميقملاٌةعسلملاو حروف هلزنم ىف ءاقأ |

 -9ع مو7*و سم 9 موس جم

 ابدا معجب 2 ةخاسإا طوق لع

 ى قن» و

 ادذهوهفغنب مهلا ىلا. .الة يراقعل اوتا. دلدتسا ة امدقابرأنيةعسامىو يو
54 

 نيدارأ هقاب رأنيب هلوقو نب اوعفملا ءامساالنلعافلا امن ةفابملل وكنامناءاهلانالس رغ
 2 دعا للا ضرع ل

 ل ؟ عضوماعساو هع-امناعوقانرألا ىهواهماشم| مدس نموه امماق ًافنزولا هلم 2س لو هما

 1 هه 2و

 كناسلب؟ يدل تلا (عطا) تبل ىف ع مهدعل م عولو ى معأم ماعسلااورصقبو

 جمد زهد هسدع 7 3

 تعطل ارفلا نعىرهزالا حو هنا :هسل لبق 9و اقعد آهقعلاعطأ عطا ه«بعطل س للاوهو

520027 

 03 جرو ف لولا دقعلاذ اعل عطا ئ لأ

 قرش عملا و ىناثلا فصللا درب و ةمقللا فصت لك عا يعام 6 دو لك أ ااذاهعباصأ

 محالاةهل_يلقء اعله لوْ دَع ىهو اهل هلقو ةهشسلا قر م أعلا ارامولع رخو ةغشلا

 دسم -و 2 7 و

 00 ءاعطلأسهاو عللالا لجرلاة شف ةسقر علا لا :دمزالالاكو

 مس عم

شلا نطانىف ضاس كب رحتلابمطللاو ةآلاَتعقا حان
 ْ َنادوسلا كلذ ىرتعيامرثك اوةهت

 هايس تعد طنا علا او ا رح سلا وما ىرهزالا تن دمتفو

 عارم اعل عض ربكلاو باشلا فكان نوكيرُدلاذ اهجايتسات اقبو اهلوضا نم

 م6 م و -

 ةأرعاو عطل أ لجر كن :ةايوزتلت تاير طققو اهات نانا تاحتنا علا لبر

 ئسارلا لاق“ اعطال

 و 2 يسوم و -ه ع 8 مومو ةريوسمعو , توم مو

 سلياار طئماهنم نس 23 تح :ردءاعطأ 7 # سدع اهرد دوس فكن ءاجح

ز فول فلاة بانا اعلا ودع لا ىفنانسالالوصأىَرثن اوه قو
 1 ىهلمقو ”هلوزهملا ه

 8 بنا را هذاول قرنا لن لك عمال جوشو 28 ةيلملقلا ىهل.قوزاهملا ةريغصلا

 8 تن مقوم مدسو 006 8

 | نأ عطللاو كلك منا عطا ل جرو هسلطا كلذكو هما ىأهسعطلاو هددت ثا دما عطلاو اصعلاب

 6-59 هر 0

0500 



 2 ا و را و م 0 0

 لول (عسأ) نيعلا فرح * ماللالضف

 سا . ع يلة
 مْسو هيلعهللا ىل_صىنلا ىذأن عدو: اوناك مهن ادارادند_ثتلاىورو عك عاكدقو

 هيلعاو رتحاتاماملف هرامخ ىف
 8ةءور

 عض وم عنلب وهدم دسم مدا ةعشل و ةيناع م... 4 رتسا عل 1 0 عمل (مالل ا لسف)

 ومو ةيضامرص هس موس مصرع هد“ هوه م5

 اعذلراذلا ه-ةعذاواعذ|هعذل» عدلا تنسو زان سمول اانا ىذا 22

 3 1 2 و و ةووس م م 9-ما

 فيفا عدللا املآبيصت رانةعدإوأا 0 واذك هيّ واد امرت تم دل قوملق سلو 0

 مه 2و8 مدس دع اق ل

 داودوأ لاق ا ىلا ديد راتلافا

 مم ةهلسص ودوم 0

 ىخذغلارم< عذاردصلا فو 237 سماهر ذ نم مد

 همةادص فق ا 2 ا

 عدلتو دئوتلا عال ناو داول سنا يسإو مت براءالتالعبال

 3 232 ماقد

 لاق هئاك نم عدل هل 5 رطل ناسا ا كذموهرا ل

 لال اولا بنعٌنَسدقو #3 1 8 - ملراذلا لهأ ألااغ ىلدهلا

 لسور ري رار رطل 5
 هريعبنالف عدا لاقيو بح ناللب , الا ثراوس ٠ نمهيذخ لاهو عارشلاو اف ميلا عع

 جلا هتلدقو تح ل تتلو تامل اهعج مسيل قرابة عال ذقن

 هم> انح لوح مت قرر املا علو امسبواهقارتح احلا عاذتلاو عهتلبكاذا ةحرقلاو

 تافاصم وق وو ةربطلاىلا او ربه اوأ هل |وةىفدهاهم ثد دحفو كلذ: نا رب ”اطلاؤالملق
 2-2 وود ه0 2 1-0

 امهنكسدعبامهكر ةد ورا اه انخار اطلا عدلو نهعدلتو نم ط هلاك نينو ٌَش

 صصص 2
 هةدعو م و سس و8 هس سس ع

 ه روع برضال سلا ع 1( هناسل كرم هوتناتيىأ عدلت نامه ارفاعللا حو

 نبا لاقو نرقتعلا اوٌةمحلا هع لاش و هته اواني هاذ ةناهلا همعسأ مفلانتاكا اهْعْدَلا و

 أ تلو برقعل اة عساكمناسلاب علا تابخاو رهن ىارعا مذ ولدا ررتسلا اولا

 فساوعلا قولك ةولسقك ءاعسلو 2 عبار تالا كاذكوي عا رتل مبلل وناس

 1| ى : تلد ق رمال سالمه ةذ ذومتبايعةعسأو عاسللجر وداد ”اودياعهناسلب

 ا راهم اف تاي امأو ريبا لاو براقولا ندربالا تاوذل عسل نب رعلا نم عومسملا

 9-00 0 ةمصمصم هاما سس م وو» 2 هذ

 ثددلل اق و زكر يصر رت ره اس ميج ط شنو بدجو

 سهو 3 ووه 7 سوو 7 ل

 ىهدال ىأاذ هةراعتساوهوءا تا 7 ءنمؤلا عيال

0 

 ارش - ياس



 هيمو لسلق ططلا
 هينك اهب قثوي ةباهتلا نم

 (عك) نيعلا قرح « فاكلا لصف 14

 ع اوك اههعجبو عوسرلا وهو ٌرمصنملا ليك ءذلادئّرلا ف را اكلاومايل ىليىذلا عوكلاو

 رعاشلا لاق جوعمليقو عوكلا ميظع خول أل جيرودبلا ف عوكو عاك لاقي ىممالا لاف

 مع و ا

 اورو اوك ةأسمار عوكلاردصملاو « اوك يع خسوف سجاود *
 و ل 5 2

 عوكلا هعباصأ تءوك تق ورص:ةرغلا مهاقو ريشا يم لا ٍ

 قياممدسأر عوسركلاو ماهجالا ىيامتديلا س .روهو عوكل لبق نمدبلا حومتن كير
 07 هوس ق2 هو 00

 ىقوهعوكب طع قجألاقيو عاو خو وم وعسلا رد وكواعوك عو وك فقو رصنللا

 ركبت داكن ومالا تنأ نركب مو الأ كي وأ لس تيدح

 ادهيهللاقداءالإف شرلا ميمو عوك الائاان أم عباس املأ ناكهنالموبلا

 تأرو ريثالا نبا لاك ةركبثلعوت ول ان ا ٌركم انعم تنك ىذلا تنأ اولاهراهنلارخآلوقلا

 هيأ عوكل هسا نونعيه عوق. ةرث,نوكرشملا *لاعا ذككشي د شارك ذدق رت

 كلا 6 انلا ع : وكلاو مب وك عاكلاريغصتوال وادا ةامههسلا قفز رملاولاق

 ارا قعلياولمرلا ف ىدم عوكبب :باكل اعاكو هديت عوكت دقو عوكلا ليقنم

 0 «عوكلاو قش ىفىنم ل بقو مايقلا لعرديال الد عوكى ع ىنفر ارك عاود ا

 دينوبأ نيغس ةيسرلا [باعاع 5 ةقان ريكا اريسعبى رنالا يريديلا ىدحا لاق ايد سلا
00 

 كاب

 ىدذلال بالا نم عوك الاو عارذلا نط :وكتهديتلبقأىذلا غس .رلانمديلا سإايلاع 1 الا

 هريغلافو نيدلا الا عوكل نول ودخسر لع ىنعو مف فاظولاو قم ل بقأذف

 الابقااهت اوخأ ىلع جرلا ماهباّلب .ةينا عوكلا عكوتحي رتفلادو عوكلااوتلا وكلا

 صمت ىرتق لوني تح عوكل بالسقثاديلا فع وكلاولاق اهل[ مع هلي ى ا ديد
 هو2 < ل 9 5 س

 تيب هيواذ عا ءنعتعصكقةف عك أو عيك.ئذلا نع شك قاسكلا احراخملصأ

 نمل لك عا( لحجر مما ين داير هأكح هنع

 لان باقلا ىلع عاكو عئاكو هع راع /

 ا دع ةيحاض ىلاءاسناناقتس|ىتح

 ةعان نونا كنابحلا وهو جئاكح جب ةعاكملا بلاطو هوب تام تحس عاكس شرق لازام تي د1 ا ىو

 ملقو

 ظ ع ارذلا فنيدنزلااقرطامه لسقودب ديزل ىاماهبالا لصأ نموهلسبةوءاهب الل لمص ىل,ىذلا



 1 (عوك ١ _نيعلافرخ « فاكلالصف

 ةهدم سا اه

 اورو ىرهزالا لاه هك | رم فانا 2 « عنك لا اهناك افا روب
 د هو ةءو

 عنك رودأو صقانعنك مو هقحأ تلو لاقاهيؤصالل ءانعملاةو نونا عم ذاك مهضعل

 صقان ل دقو عطقأ ىأ عنك اوهفهللا دمحم سف أ دس .للايىذرعأ لكسرقنب فنح الالوق هنمو

 رص صو هس سو 22010 8 هو

 ةبواعمن يدب زبلاق ادور اذا يلا عك ورضا عك اوضح ىلا عنتك اورتن

 ءمو 20م 000

 0 و #3 امك او ليلا اذهب

 ممر م و 7-00

 رز ايفا جلا عونكلاو فطعتلاعانتكا .الاوفطع هيلع عتلاو

 عناوكلا سولت دور #23 هّسفن بغسلا ىلع ىوطياشللا صرت

 هضعنبَراَعنَ و رغاصتو ادت ىذلا عناكلا ادكاضفف اعّمطالعأ وهسفن كيلر 7 ”عناكل جر و

 2و8 هس سد

 اذا : قلن رلا عنك أ أولألبقو : لذا نانو عفت ًاواعونك منكم عنكو ضعي ضع ند

 لئاسلا عئاكملاو رعولأ * اهتدتص لد رلاوهمفتن 0 حالا لانغ
 ا - ءو

 عمطلاو لاول ى اولا ءانعنو 37 عئاوكلا ألا كلتا هيفاتم كودو شامل

 لهاكف أ نبدي ملا ذاللاعنكلاومادومز رلاعتك ئنلا عنكو هجولاةقزاللا ىهلدقو

 عنكلاو مهلاو رهألا عام رع ادع ماهنا تيتو

 - مه

 2 مما ا اع

 نذر ع أيران لوقا ءاتعمس ىمدالا وتو بَ نالفب نالفنكتو

 نايتأول هسار عشنا ع ناهلناو ردا عونا لاف مهعدتلا فعول ولا
 2 سس -و هةموو

 لمقو لسا دنت ٌعوُلاوهسأر كَ .وهنم يهتف هيلع راع عجر واصيقا أ

 دنت( ىلعدت ع وضلنا وذل
 8 1 926 ماع ع

 ع سانلا فوهوالا شاءاسغ * هلعدشو أف يسلا هتعنكل

 أ ىأعينكرا ادلاناموءاملا نيس والا كح ىلععر را رع

 نا را كراع 0 وكر هكو هعلابوا وعينا 4 رعملاو باعت نع

 ' رن او ترملالفعءنعتكْلاوةس .رعلاعراضت غلب نوملك ةمأاواكو نويناعنكلا بسنت
 اوان

 موذرةعذ اذوةانهتكا #3 اهنمّناقعءاسنلا اه

 9 هاك و 5 و 95 85 و 59 ةد.س و ةدرمص

 تأيجلاقباهتطخىأ ءاسنلااهأح وو 3 را زلاو اهتسا ةعدارلاو لفعلا ةانعنكلا لاق

 0 (عرك) دب ريسصقلا ع كلا 4( اهتطخاذاةيرقلا ظ

 ّّت دوقا.ىللا نآ هل وق

 اعلمك افمهلا اذهنآ

 اعنسافمونلا رتأو



 قولدالا اذكن وك« هلوق

 (عنك) 2 نيغلافرح «٠ فاكلالسف 14
 2-ء 000 ه ع <

 هنماقيدقلا همشعئاكربس اءرطضتلا عنكَشلاو ضسقتلا عسنكتلا وثسيفاب رضدهعداصأ
 ع 6 ساق ا

 بَ هدا ىو 0 اد رطشتىأ ءاعتكلت ىتحتقلا فىوثناعو» ممل ءدق قيال عنكَ

 اوبعناو اه اودلا نع اومح أ ىأ اهنعاوعتك ةسدلات ءاون رقاد موب نيكرمتملا نا
 8 سا مع

 زاخلان م لقاك اركب ف 1 :دح فول دع اذاو برهونيجاذاعونك علي عراا نانا

 ادعى نعت لاقي هريسغىلا قب رطنملداعلا عينكلا اي .دئااوغلبالف
 828س 8م 9ع 2 عدو

 عونكملاو عنك الاواتسي وح وبن مات ءال يروه ديسك واوعقجا وقل عاد

 29ه - 7و 45 6 صصص

 'لرابعساركلا عونكمو بيلص 001 سْاءنب نهرصملا صوصات 7

 ضخ 2 قتكعءر
 هو وم 9جىص<و

 ةيورلاقو د حاولاج لاين ع د مهلاوأ لاك ءاديتعطتىذل عكلاو

 وس هل م5 و هو هضم وس85-

 ٍش ةالشلا دبا ةعنكملو هديت ذل عكار عش الا 1 عنكموأ »اسنالاربعكم 2#

 مصاهيفو اهمديملةصاخلا ل ل دعك لم لدا تب دحلا

 ىبألاتامتل و كيديةضيم ىلا نبا لاخلا لنا هدا لاهل لا ةفهنودمع:

 ةلءاضعأ أل كات .هنكماناهوقيرئاكلا دارو تسي 1 عناكلا دبع
 مو

 0ك ومين الآْتك آلا ةفالغلا هيلع صر عال ةءفطن ءلاق هنأ 0 راو

 ٌةء-أ و ءوم

 تاشفمل_سو هيلعملل أ ىسدتتالوسراهبقوا ل دحأ موي تدصأ هدب تاكدقو لشالا ع: 5 الا

 : 1 : م و2 7 م ومص رم ل - ا -

 ضبقتم عينك لسجرو لَحادتو صِقنا اعونكو اع نك عنك عكو هدلجج سبأ افمسلاب هعذكو

1 

 حاخلان سناك ردح لاق

 ىناوحيقرافأم 0 اعينكا اهلتيقب 3

 كو بورما سَ شخ أ مت أىذلا البارع لاغلاق ىارعالان ا
 مقل لاو« عناكت وملاو توملارا ذحنوكي دب صوح الا لام ب ركوانداع وكول

 0 طب ومان كأن منال ل اوعنكت هنملاقي 1 عستكتوملااذا لا *

 ىأاهل عنك م" جالا وعملا لمت لوني رنخ تودع هبايبصل وكت تءاجت سما

_- 50 

 1و و باقعلات كو رسل ميك وع ودك !ن٠لعتفاوهواهنماند

 ةغب املا لاق ياا فامتعَصو ضاضتتنالل

777770707070707 
 ءارورب



 فاكلالمق + غرفالعئ  )كلع(  2 ١42

 ْ ةرتنعلاكاهعيكود حوزلللبقهنمو

 اراطفالولئأالجالس *« كهف ةقيقعل 7

 سوم 059-2 06 هس مم 55

 اعفتلمةاتفلا عيبكت اد د« ذاوليلبلا لامشلا تيهو
 و 9

 عجاشبنأو هابي تاسعا رسال 0 ات عمات لاقي تسللادلا ا

 نأ ةعماكملا ةعاكملا وماما نعى ثيدملا قوام ني رتسالدحا و وافلج رلاّل حلا

 ماكتلاراسنبم زياحالامهدوأَج سادحاو ازاف ثا رمل عم رم او لج رلا عم 9 لا مان

 لاك ء رع نهج شمع قال ىذلا كزمس رّقلا

 عئاكمل اودعلا ام ارا يومه ترضخ يحاموح ىلسبا توعد

 دشن آو عرشو دو هيف عوواعك هاما ف عكو |

 اهمف ماكي ذر * لح ىذ علا دوك يو وعأ وأ

 عازل ننىد لا عرشامهانعمو عرتوءاملا قلَحراَو ريعبلا ام .سرغلا عك لاقي 1
 همع 8ديرعو - مه 52 ع

 اعك اشرغت ىفاهليقماذا *« ات :دابلقلا قر ثلاةقارب
 مس سب ١

 وأار "اح ناك اهقيرِبَقلا عض ىودولو ىرهزالا لاف اهرغت قير هيفي عرش انعم

 00 م

 لاكي ضرالان مضت اة

 اهاخحواشرا ارنب عمكسلاب ا ”وامةطبطم الغ ناكو

 ةي فلوق رس ديو ىداوا ةيحان عيكلاواهترح اها

 دس 25ص © وم 0 صس هو

 انرغنيعل كلغ ل عمكلاب #2 امل تالزكا تنوعت
 1 ستاد

 قفل مزز ناعما ارضنولأ ل لاهو الايس لاهو شرالا نيس مقل

 هيهدت ةماعلا لاحرلا ن يل لا عمك | ىلا ارعالا نبا لاق :زاهطاسوأ نيلسون
 ايي ماو رب كوول .( عك !) عضوم نكد تداولا و )اق سس 0 مص وع ع 0 - وو 200

0 

 لاففقعلا دوال عدلا ممن رويدا” و كلو
 قوص 10 5 هع 29

 عتابا صح 0 هتف طقاوأ امغأ

 م ا ا

 عنكو هو .ةودمل عقم عنكم ل جرودبلار وسكملا عينكلاو

 لصالا.اذكى د الاوهلوق

 رظنسلو
 ل_مالان طسض طقادهلوق

 رظنملو فاتلارسكب



 لصالاب طيضناًلاو هلوق

 نونلا مضي عكتكعةدامىف
 اذكلانهشماهلاب ىتكو

 رظنتملو لصالا

 235ه س وةهم 85: مس 7 ةدمءع 1

 ع نتعلا فرح + فاكلا لصف 14

 قش ىلاوهو اك ع "ل برارغلملا نءالاكوتللز وتلاز ]ثم ناتغل تععكو تععك

 املفبلاطونأ تامت - ةعاكش د رقتلازامشيدحلا ىو مَع لع سك انلا ود حال وزع

 هيلع ثا لص ىننلا نعنونسح اوناكمهت ًادارأ نانا و عك عجب كلا هيلع ري ثام

 وقلبك و نيعلا فيقك ىوربو هسلعاو ةرتجبا تامالف بلاط ابحر و
 رم © مم هةر” سر و صح

 قو عدترا ذاك انو لسجل حكمك وك اك قةفل معو ملهدارأا مدع مهكرتو

 قولا ير ا تاس ا كان ار هلاولاق فقوسكلاث يدح

 ةر ,ونن مةلدشنأ و يلب انيس ةكبلو ههحو نع هسه عكعكو

 م 9 سامر سوس 3س 278

 اهكيعك يوطلنا قل نم ندعم اذا 5 امدقمألا ىلع نأ يننكلو

 | امه اوقرففدحاو سنح نمفرحأ ثالث عدنا برملا تافيتسا كعك كمكلمأو

 عك أوك مالك كعك ههجبو نحوس اذا حك | قرفلا هس ًاورركم فرح

 اق سب

 6 لا عكا سك بلع نعماحتدر رولا نع هعكعكو رثك ألوالاو سدت

 ظ سوو ق اشعل 4 (عك) اتاك مكلاوف ناطسشلا“ار هلا ناليغلا

 ىبرلاة يعمي م يكح لاو تست او تدشن اع لاكو اع 6 لبر تلك نمدقلان ا
 © هم 5 دك وه 9

 0 ا رسل 3 يوكو

 مه هو 2-8 وعلا 2

 6-9 دو صح فران ن ما علكف اق وش هملحير ىرت

 ص ص ب

 موتانك عك 6 و ا اكرمك ع و علك اهيفدا رأ

 مكمان هَ اذا حولا هناك وكلا حسناوهسرف و عاكوهناعاكعبلا

 ةّدّلاو سأل اوهو عالكلا نمذوخ أم عاملا الكلا ارك قسيس يعم

 شر وجو فرعي ادعاكنعتر :رخالا ةعلكملاو ةفلكلا او نطاوملا فرب ناففلاو

 0 ىدلاوهو برأ د عال اوهنمٌكفارو 0 و مو
 وتسع وو مه وهدم

 | 0 تلا اكلنا ل قو ملا نم معقل ةعلكلاونانهلا هيف قعصتي الف

 عالكلااذو 5 واول نمنهلا لوم نرجو دو عا وكنا 1 ىعمفبو ةيناعَهْغل
 0 0 سرع 3ع

 0 او تغلكت َدقف ترضانتو لئانقلات عما ا ذاوا اوغمشكأ هندي ءاوعلكت مال

 0 عملا عِنمكلاوعمبكل اواهعجاضةأرماعم 11 7-5 لج را بكت كحل

 هيمو



 املا ,(معك) نيعلا فرح + فاكلالصف
 م

 لاقفأطخ اهنا نظفاران ||

 هسو و-

 ناوصلا مهلا تيأردلام + نار ردا عمد1ل ا دكت ن ماد نجلا نوهلايذوعأ ٠

 ا نايدصاا اجر روق قلخأ 11 نايقعلاكرانلار رارشكر ول

 لاقي دو نم تم ذلك ناكفا نهاد مايو لات تدروم

 همس 7 ىو و 9

 يشاء نحلا كرامال #2 ردسةلارشنم م نجرلابذوعأ

 رو اقاوم 7 نما ذمأ #3 ررضلاقاهزالميسلا طغنأأ

 8_-ا 5 .2

 03 ردقدنعرذج ىغب 056 3#

 لاف سر نما وضماك ناك ظ تغازل تدرو ةلا مهسلاب علة عرس طاغمالاو طا

 1 - يو سه

 ديكلا رح ىرأام نمفتدق د# دكشو قاقشو وسلا
 ا مم

 #3 دوو لهالوجرأام فلخأ د

 لاقفل 6 ةلادمم رند يدنا ار رجل ات د در ومع

 - 3 9 2 و 2 2006 هم و

 ايئاصنوكين رجا ت الدق #3 ا املا رهف ى مهسلابام

 انذاك أًارديف يبأرراصف #3 ايناس :اوريسعلا كمْ

 لاقفءيمرزم وضم( نايف ة سمار ال

 هو 9 ع هم #و هى هم ”لةءع

 اهدّمواهئيلىهلا ى رع 0 اهدردبدأ و ىوثلجا #3 اهرعظاوخ يسا
 مس ا صسع < -_

 نإ 8-0

 اهَدْفر تيا 2 ألو 5 2 مبتالهنلاو 5

 الفرعصأ ىدحابن اا ىلا مان خاهرسك قحاب اهبرضفتر مولا هبا تح هقزمع رخم

 لوقب شن مث اهعطقف هماهباٌضعدل 5 ع لا انناترتسلا وحبضأ
/ 0 0 0 

 همس مع ص 2 9 ا باها تم

 0 ل #23 ىمىك ا
 مد ص 7

 7 ةّم ء و6 مم

 ١ و *« لاق هكر :كرعم قهنعاوقر كن لق نر ( عشك 0
 ا

 هةر هس كلود مانا هك ينوب علل (عك)

 ل 7

 ةسعاعكواعوعكو اعل دوج ًرسكلار كيد عكي و فيعض ناب أ مضل عمك لجو

 ديزوألاق * املأ ل>رلل مولا عك ناك اذا * رعاشلا لاق عاكو عمكوهذ ةسعوعبلو 1

 لدالاباذك امزلا لرال هلوق

 ىلل_جدلل حامعلا ىفىدلا و

 ها امزال
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 9ك و سوه 7 5 و > 3 4 5 2 37

 2 و عسك اةفصاو باقعلا بن ذتح بيدسهتلا فو نإ ا سلا

 سيرف لاقي ل + رونا قطف ضابلانوكب نا مم ءاوقلا و نمل يللا تايشىفعّسكلاو
 هر و و رو سوس

 ةءالا ا ل ا عسكا

 الا تاس ءرهزالا لاق اهلكرجلا ىملبقو ةقدصةعسكلاف 0 دو

 ومد هد 2

 راسل لالا عسا كلا ودعوا اهلاجأ هيلع تعيساذا اهرايدأ ف عس 8

 ساس"

 00 را ةغيتكلا فار ءالا نبا لافو ا ىهباعت لافواهريسغنمةعس كلاب

 عسكبار ءالارداو:ىفو لما ة يطا و رسل قل اؤلاك ا ادع ”كيالدعسسكا
 1 و 20 س وع 3 8ص هس 000000

 ناك نئو هر لاو هدرطاذا هظالم وهظواموهظاد هظالوهطلوهنفثو هطيلكو انالفن الف

 (م”نونلاث مس حفلا هلوق

 هم 5ص ري ارو ست م صلاح ساد ع 7سو)و

 ىمهلبقونالعسقن ب ااوبطلو ؟.كمصذ 00000 كيعل

 مص 8 3 و لس ت 8

 فدسأ مدعي كروارلجر وهوة مادنلا فل - لا هيبرضي ىذلا سك 1 ملسيتامر نشل م
 80 هت

 3 راق نيحدقلا نم مت دعبصا عطقر لدقو هسوقرسكسف هأطخأ اهنا نطو هياصأةاريعلمللا

 هلوقب قدزرفلا ىعهاناو هش ,لءف ىلعمدان لكلالثمراصفهمفدممسوالوتقمرعلا

 9 < م ةّضعو سا اه عرس باص نو هس و سوو

 راو لاب ضد 60 اليسا ةمادنت مدن

 7 هس ةدمود ا 20 س« 55

 هاد, تادف ممانمخ تار 8 امل ىىسكلا ةمادنتسدل رخ الالاكو
 مه مو

 ثيدس نمناكو وحن منام عسكلا نأ ةعبسسكا بن ساق نب براحه منا ناكل قو

 8 سد م و

 اماو اسوقاهنمذ خت تدع 'راماف طحوش و ض<هسيفداو ىفالالب ارب ناكهنا ىىسكلا
 راسو م ةرص تس

 000 دل ركنا اطر مصدق است طحوش بيضقىأر

 هس 2و < ايف دس < بي

 ىرعو ىدأو ىسوشب عفنأو #3 ىستل قد داهتاف 237 وقتما كتم

 2 م 8م سر 0 01 3
 سكدلا ىسقلاك تسيل ءادبك + سرولا نواكارغص تأ

 - رب

 امي نوع

 لاق ممن ةسج اهتم نمىكرابتخن *عرفاذا تح

 يماتنع غن 0 ف ء 3 مى وه باع

 نازيماهموقاغن *ك نانسلااهبكرالدلي * ناسحمهسأ كر ا

 2 ا ا اومْوسلا ميتا * ناببصا[ بشل اداورمشدأق
 مو وأ 9 100

 ةناوصلا قيما كروأو هذ_ةنأفاهتماربع رف شح ارجسدراوم ىلع ةرتقلاال- ملح خم

 سا صو

 2 نينا 2 5

 "لامس لا اتقي اذ اعلا عسكتاهنأ احسك اناوؤيق لاو ريجاولما روطارسلاو



 18 (عشك) ا « فاكلال صم

 2 8 هو ىم

 ربولا عمر بصوْنص 5 اننلمت 2 مانعا اذاذ

 رج فايل و للعمو د روم اسأل تلو
 و - 0 _-

 0 هدو

 را ننقل 3ع ابرهايلومءاتستلا بهذ

- 5> 

 وه دو اه ٍر زك رئبللا ن مةسمقب .ةباهفاخف ل ناهاك هنت اه ريفيةقاسلا 3

 ةراحنثرحلا لاك الدش

 جانلاَن ميردتالاا 03 اهرابغأ ا لوشلا عسا

 الا نيللار مش ناف اا فاطاإْبا
 5و ه<-

 عوبكملانللا نماهرو طفلي ىذا أ خياولاوعرضلا قبلا ىهو ريغلا عجاهرابعأ ْ

 اهجانت نوكشاهلع ريغياودع ل علف كفالا محا و اهلل كاذب باطتٌكباَ ار رمال لوقي ظ
 ل

 ها ع9وو <

 قرفة موكشارةلخ ذا يوم فصل دوا ال يربو !عدكيل !لسقو كنوددل
 5 ا يصدم 1 ده هو

 هريسفمو حيؤزتنلاذا بزعلا تعن نموهو 00 الا ماعلا ىف يدا ىلعاهب

 ١ :سارلا لاك هرهظىفهتسقب بدر
 مو ىا5 ء# مر وس و و

 ريفر يم قفل * هريع 1 رمت و

 ص جس

 سس ءو 6 1 -

 اهريزغتاودارأ ذا : ةيواذلا لب يالا عو م 3 يداك ىلا لا و
 و ا

 اهلتحالا يفانبل 0 ||لمقو اهل ىتلااهدالوال ىوق أن وكي راهقرطاه قي

 ىل عال نبادشنأ فيو نبا بهذي هوغو جسلابع رضلا جالعوه بقو

 هو مس جس نربةس هدوّ وس نس 0

 ريق اهأطوىل اببالو # هربغباهعسكي اهلكنا »20ه ةكنم هلعتامربكإ 0

 0 5و2 اع | سرح

 لبا :الاناثيد ملا ىف قف 0 وَدفاكمملفك زبعتؤيال يفت ديا ع

 نالت .طوقر رك عاقب ةمايقلا موب اهلر طا ءاهيفبججامواهتكز ىأاهقحابحاص طعي ملاذا حلاو
 رو يس 5< م ان ص9 صن ع

 اموقُتضلاك هنأ كار 57 نع ىكحو هتومد_هب ءأطت نى ابي .اواهسكب واهرتواهحاللا

 0 5و سس 5 5

 تاسست اسبابلا تازيبلا و ربكلا عسكلا لات اششعمتاَ مت ل ْ
 - 0 يللا

 سا وهس و م مصرع ل نما همم

 نيباممانذاالثدأ اذا ٌةقاتلاو ةهسطل اتعسكو رقما يب لكلا تك ازتابركلل

 م اس ع

 عاسنكا الا كلذف يلب مكن ديضف ديلا طخاذا دبعسو لاهو ءاهريغي عساك ةقان وامهلجرأ
 ا هدمه م

 نابالا دراعات ازمملاوةيري ,ريجلايراجلا موعببكل وهن .رقعدقفءاوك خهيلاشنافأ

 ( راع برعلان اسأل ب ؟غ

 كت



  (مسك)  نيعلافرح « فاكلالجت 1

 ١ لهأ لاق ل رئت وال إطأول لع ثيدح فو سْفنلاءىلدلا ثيدحلا ىف

5 071 
 و مد تورو تدب

 ميمغلا عا 11 سانلا ياتو فلا مهلاق نا ارعالاو عركلا مالا اذه ىلع يلغل:د لا
 - 3 وار سس 5 5

 ماوه ميلا عارك غلب ىجت سي دل ماء تيدس 2اىو راق اة دافوس مشوم

 معا #0 ءارع شو برعلا ناسرف نم ارك ديوس شايدوبأو ةئيردملاوةكمنيي عضوم ١

 1 لا رحال ارا باه اا هلا نموه هن ومس لاف رس الهم

 ع 2( ةنارمةما الا مب ظفلت ىلا ةس ءاركلاامأو عد جاور لا اكد
 ا 2 مودم 5و س

 هم مر هدو ل ص 0 هدد ٠

 ل (عنل) رف ووتر تسلا ل قرص كومبو
 ئةو ع 200 ب روع 28 وم

 توسل #2 ركاب مي #2 هدومي عقيز جرا

 ىنحولاودو سرا دنع ناسا وهورصنلا ىذا فرح عوسرا ( عمرك )

 257 سب تت رع ني

 ل وبل لع رتبتة تيد كافو ا عال يل دوو ةاشلا٠ ندهوهو |

 و س ةسوس2 ' »ووو

 ع وتيزكلا نزلا عيركلا ا دم ٌكاذ لك قاسلا نماهلصتماضيأ مدقلا عوُسوَو كلذ نم
 2 5و و سو مو رو و2 دوس

 لودي ٍضعب ول ذبباعت عوسركلا كتان ةعسركمتأ هاو هودعةع_سركلاو ىرب نبالاق

 لسرا عببركحو هوغو اشلا فيلو نم سرلا ىلإ داع فيظولا فرط يطع عوسركلا

 هموص#و 6ه ع ى ه- ّر 0 و25

 1 الد يبرضتناعسكلا (عك) وعلا نم برضةعس ركلاو فرسلاب هعوسركب رض

 نمالبر سك ال جرا قر يدينشيدحفو ؛ ىو انصار ندمت عاجلا

 - 2ع 5- 00007

 ىل_ُمهنمهب رمق هرايدأ ع عسب ل ااعسكم هعسكي ف يسسلا موعسكو هد ل رضكأر اراصنالا |

 2# لس ص - و

 لجررلل لاقي مهرباوداون رضى أ مهفوبسس عرسك قرم نوه كورلا مر حدك ْ

 8ع هع 9 هس وء هه و 2و َظ 2

 00000 ا :

 ل ا ل 28 10

 و وءسو* 5 مس 20 ةهمو

 ” 1 !نم 00 ةيسللإ دكا

 صمم يس

 : هئارو نمهّرمهاذاهعسكل بقوا ميمءوسي ةملكب وقرا !ىلعهامرفم اكرتءءاساعهعسكواضمد

 اذااذكو 10 لاش رمل ةدشعسكلا ىمكالالاق حي نالف رت مسهوقو عي ةمالكب

 ىلارعالا ليش يىنالدشتأ 1 وةاكذم ردلاعتات هلعح

 رهشلا نمانمل مش مانأ 35 ريغ عبسعاتشلا عسك

 اداف

 إ
1 

7 
 "ا

: 

1 
: 



 اع (عرك) - نيعافرح « فاكلا لسن

 98 كلا الا تبرشلاقيو هعرز هن حاصد هس ف"امعسلاءامعبف عمتك عض ومالأر أنا ٍ
 وو) س ه<

 برسثي نأريسغن ههعضومن مهيعت 00 عزو اعو ركع ركدءاملا قع وريدغلاءامن ماد رش

 يرو ناوهاملا ف تأييده ل بقو بري ره ل خدي وه ليقو ءأأ بالو هيك

 هن تارءام لد نءناكنلاقفهطناحف راصنالا نمىل_--ر ىلع لخدهنا ثيل ا
 9 و انس

 ع 8-1 اوه واهعر را |لحدت اهنالم اهلا لعفت اك هعش دوه نإ مهمقب .هملا 01 وانت اذا عت انعك الاو

 تءركدقفهرغوأ“ + نم كةبهمم تف رشىش 0006 رك همر كعتدابش - هيمو

 لل  كاو

 9 ءرل1 ةه- :

 اوعّر هلاثمأ ىل لءشاطعلااذا د هل.ةمبدءاهل شاطعلا ىورب

 مل تس

 ىفعركو ءانالاد فاذا ارهنلا نمد را شراكألا عد , ركلاوءاملا قهمغب كر ى ذإا عراكلاو
 م" هع

 لاك عراك نا هنأ اق ءابمصد « ةغانلاد شنو هتمي ررشقهةنعهو فلام اذاءانالا

 ظ ءانالا اذهفع 5 الاه وكل ملااهيفعراكلا تنأكنال كاسملاتن ٌأىأناسنالا عراكلا و
 همث مو.

 او 5 ءئسلاع وهو عركلا اوناصأ وع ارامي حت ىرحاةلخول

 6 م صىضص

 ةعرأمو ةعراكي 0 ادقوءاملا ىلع ىتلا ل دضنلا تارا تاعراكلاو

 هر اهلو مأءاملاقرافمال ىلا ىهةفشح 2

 ل 5 وص و «-و و

 ارقشم ا نيلي ىاللااغصلا نب ادي نماننبا لت ن هتاعركملاوأ
 يد ا

 هس 27

 ءاملافتعركا ىنارغلا سه قام ىلاو لاك لك نيل لذا يثار اولا

 ءاملا ىلعاسان الخ فصيدسالاق

 رو سل 7 هه به سوم

 ٌرمعساملا ف عرااهتكن * ةرداصريغاك ارعاهفر ريشا

 س97 م 5و ص موو

 ىلااههيؤر لت دتق اولا ى مل قو ناخدلاأدتل توسلان مدت مالا اضد 0 0 1

 هسه 2 ه_ د ا ءو مى

 نامل ةقدسحتول ادع اوت كذا نصا قو اهقانعا دو تف ءالضلا

 نانالان :تاعركملا درت ه. اماذا عيه رات الف
 و 0 2 0 1 - 20 ١

 رس يانا رك أو مهتاشسس ع 00 لكك نال كلاج تاع رك
 78 بص دح

 لاق: سانلان .لغسلا مدي عركلا داني ىذا عار كلا اه ءاوق ىهو باودلا عر راك اناوجش
 ا

 هريس سفةريثالا نب 1 لاق عركلا» كفوا ل_-هةىئاكلاثدحفوا رخال معد 5

 وهلذتلا تاعركملاو هلوق

 مسئرتاسىفاكءارلارسسكب
 سوماقلاحراشمدافأحاصعلا
 امأو هدعبأمى مع هيلع دو

 طمضفتسلا ىف تاعركملا
 مهعمو لصالا ىف ءازلا فب
 سوماّقلا قههح صوت وقاد

 لا قبو لات ثيح
 ررف- لاما فسرغام
 هسيععم هتك ماقملا

 هأ سوماقلا م رص



 (عركأل ٠ نيعلافرح « فاقلا لصق 1
 سس و س عءرم سس م 0200 نإ 2 2 : 7

 هعارك اكشاعرك ع ركو هعار/ت اد اهعركو لسحرلا ف عازكلا نمل ضفاوشودملا ىف عارذلا نال
 2 ّ 2 خد و 1 5-5 9 و 59 1 0

 ةريسصقوأ تناك هلد وط عر زاك فد كلا عر لا ل ادع و
 م2 2 ساس

 2و ويش ةلبقو قاسلا ةقداضيأ || عوكل اودي ا تح نر 4 وهوا عر 4

 نم فرطىأ ع 6 هللا أ ًادسمف ض 5 1 فضلك اغسلا اول عفلاك ل علا 3 2

 معو هعراك ارتقرامل عزك ةيادلا ندع ساو هلقل عا ركتلايهبتمةسنحلاءام

0 2 

أرهطت اذا. 0 دع 6 ومالغلا هلت ىرشزالا لاه ءوضولا يمه تن
 بدسنملااعاركو ةالصلل 

 دع را 1لوقهنموهالحر

 -5 و 0 -2-

 ها رطاهدوعف ٌقوأوهغسعا اسملا بدلا ىو

 و 2-

 واموت ىهو مااعرا هت ويش ةيصاقلا قار طا ض الا عر راك ًواهتيحان ص الا عا 1

 دانك عاركلاواهفار واسويحاونىأ ضرالا عراك أقطاب د
 قنعلا ىعمصالا لاو عراك وناعم 5ك اذهىفعجلا 2 رطئ لك عار و5 ةرسو أل بج نم مْدَعَتُف

 ٠ ص وحال نب فوعلا دنع ةرخا نم

 عاركلإق ولا فلطاك قرع ثلا نعفططأإلا
- 0 

 لم صأو ةليطخا ودصلا 27 !لاشب وقد رطلا ىف ضي للا نم ا انك )|!لبقو

 )' ' ا ممصرلا عاركلاوهيَوصاىأ+* 'لاصببطا ل جرلا ع اكمأ اىسمجناققأ

 ءامسلا اهييلعٌتصاذام ل ع 5 مدار عيب ماو ليقوللاسلا ع ءاركلا 1
 - -55د

 0 اة دروع نرعلاو ءايوسلاءام نم م-هلب وق سي حاملا عَهمَساف

 د مد

 عر ياعسل: عاركلاوعركلاو عوكل حرك رمشدسقو عك لا موا

 عركلا نمل عش موهو ءاملا لوف ىأ عركلا نود عتب شقي واعمشي د ح هنموهسيف

 ةباعرف قفرلانامعاروالب ا|فعدىت ارلال اه ردكلا ري غبرشوءامل افاصبرشفز زعهيدارأ

 عاقرلنبالىرهوناءبفدلإلا
 همر ء-ه- وه م د سةومء وس-و 0 :

 اعرت ىورتناامواديدش أ 5 امترجي ناامليآ ا

 ىذا ٌماركلاوبرشيلوأ برش راك 0 انلكواهعراك اةشاملاهض دي للا لمقو
 رعرع رص

 نالف عركّرسا ةباصمفلوقي الئاععفمال زيا ثيدحلا قوءاممل !'ءاموهو عركتادلام قس

 مف

00000770 01 



 لما (عرك)  نيعلافرح « فاكلال صف

 هم

 ندطلا ةّتكلا ( عنك 0ع رسام ىشيتاج اذا اتعكمو ادعكدواعتكواعتوكمنالفاج

2 
 قوماع 2 عج اةمصر هد

 ع عمك ةوةر واو مسا نمنبللا ىلعامةعْنكلاوهعْنكلاوأك ىأ عكر

 م ةهسرو م _ - 2-ء 2و ١

 موةلالاش و لا نمةعئكت ب رشوهتحتن ا رهبر ومحو :

 اهنوطب تخرتسا عونك منغلا تعتكو مسدلا نمءالعام لك ؟ىأ هئثك ًاوكماقسعنك | كورد

 اهليول تسر اذا اهعوتكب غل اتمرو 0141 59 اهنم*ىعب ا

 تعا لق وتلقت تداكى يح اهمد م تعتكو ئع 0 ةفّشلاو هلا تتكون د.حاولا

 داق. و | هرسو ع

 سلات وة عكس او ةظيغة ثم ىأ ةعئابةعئاك ٌهفّسواضيأت رجا ملاو ةفسلا
 م 0

 الل مج هه

 العلا نسشلارهاظ طعس وعذلا ىرفلادعشسلاو نع تود 3 ةثكو تركو تلاطةعتكى موتاثكو

 اس ف نم ى و 5م

 ةعكلاوهواهديزبتمررددقلا تءدكو و لاو 0 نم معلا عل ةوكلاو

 همدعع و مهم هد 8م وم

 تع عر ىهفاعرت ةأرلا تعور ع هعفداعدك هوكي هصدلا عر 1

 ناسنالا نم عاركلاوأع ركل سفلاىلاتع ودق ع عكا لحرو يلمع 1 ةنراج و عاجلا تبحأو ل

 لاف ف.ظولا وشو عا نسلق قنا بعكلا نودامباودلان : هو بعكلاىلا ةنك رلانودام

 لمعتسا[«لياللاضيأ عا يال دوا ْغس رلاَنودامرفاسملا تا اوذنموضو ىربْنا

 ءاسنللاتلاك رفاخلاتاودف

 د تبووص ةر و 0

 انوه رخاترداغو ثالث ع 16 لع س وكم تماقف

 ىف عاركلا نوكمالو لاق عدرالا ّتاودىفةغللا له ًادنءريصصلاوهواعب رأعراك اهل تلعفس

 كانعلا ا لاقو نيل رلاونيددل ىف نوكمفهاوسامامأو ةصاخناسثالا الادسلا نود :>رلا

 لاكوريغال از دهوك ضر نملاطو ريك ذتلا ىمدالا فرعي لو لاق ركذبو ثؤوزاممامسه

 تيخ وهو عارذب هبيشي هقرصي نم برعلا نمو فرصلا كرتهبفهجولا ناف عار ام هيوبدس
 خراك وع أ عهلاو كد هدب ىهسثنؤممنال فرصبال أدم ىعساذا هجولا تا نعي نسور
 ع دقو عجلا ع نما نار 2 اعرسكمالام ىلعرمسك امم هل عج هنأق هن ,ويبامأو عدا عج

2 
 قاسلا قدم :وهورملا املبالاو لكنا نمفبظولا ةلزنعمغلاو رمل ع نم اركتلاو نام 3 7

 امارذ تطفاعاركديعلاى طع !لسثملا فو عراك 1م عرت ؟عجحلاو تنوي ورك ذيمعللا نمئراعلا

 لصالاءادك ادعكموهلوق
 ةداملا هذه دن لواطومذم
 الو عملا + مس ومالا ىف

 منناسللا ىفالو حاصلا ىف

 ادغلتمءاحودغلةدامفهمف

 اقنحاظيغتم ايضغتمىأ
 ىهيعمو لك ررحو

 اذكءاسنملا تلاق هلوق

 ةدامىفسهوانه لصالا
 تعا ة رع تلاه ضولا

 اهماو ساد مهنبسايعلا
 ركذتواهاخ أ ثرتءاسنخلا

 تلظق لب الا بقرعي ناك هنا
 هكا لا ىلع سو



 لصالاباذك ملا نئ يق اهلوق

 رطسلو

 ا ش ينك رخ « فاكلال ضف ا
 < 2 1 هَ /

١ 00 

 ربل لعب نضل ملا ا 00 0 وللا ا اوعومكلا 1
7-7 

 وهو فدري سبل عجاك عك أ ألسبقو لست الو عنك لعرسكت ىهوتاعتك ىئئالاو رسكمالو + تم 1

 ا اهلكدبكااوتلاهذهبةملكلادك و نعت ًنيعصننيعتك أن عج موقلا :

 عبكلا عبكلا وابو تأ ةصوصعبا ىرا 00 ملللاسةدو

الا ءوور لبقو بالدول (عتك) : 2 ف يرى 1
 ' هسجبو ب

 سموم ىو 9 وسو

 درتال جال قدر حتصتس أور. كالو وعنك اج ونهب لأغلب بذا عك اوناعتك

0 

 هزيم ةنافحلالارص#

 9 ءد 9389 هم 9م ء

 عنك | لربلاونأم رشا هنود نمو "5 ةضغبءاجىذأ ورع نبأ
 0 ع همر هر ص

 تن تيأدو عك 7 كناوخات د ًاروءاعتك ءاعجر ادلا هذ هت , رتشاواعتك اعجلاملا تأ ارو

 معو وسو 7 تو س صو _س

 ا

 لاثمأنىأ عمتك لوحملعَّنأمهلوق نمذوخ مهنا لاقيو هانت الدر غيالوديك ألاف

 ءارفل ا هدشن ًااممدهاش رنا

 2. -- 1 يلا ه- هو تت ع 26ه مق

 م7 ةةرضافا لوا « اعّضرخابص تنك ىلا
 ءه هه

 اعجنأ ىب ارهدلالا زآالف * اغيرأ ىتلبقتمكبا اذا
 م2 ج:7 و<-

 ءاشوريبزلانياثيدح ىفو ا رش نمالانوعتأ أ نومه انما ناس تندخافو

 ب ١ 1 وب وكسب أ عستكرادلانام . عك [ عجبأ فقانةبعكل ١

 ىتاحرلا ن م خصال كتر ورأقلا راو لا نيذوفنلاعتكلاو

 لحر 0 رص هودرص ل شم ناعنك جاو ميتللا للا عتكل | ولملذلا ميكا و 4 لع
 دس هنن نس هس مص اك بمد ى-و

 ى ًادعئاقك هقلاهعناكو عكف مضن أو ضقت عم 5 ليقو عتكواعتك عمك د قوه سحأ اقرهشم عتك

 0 مو ءارتلا لاق همتات اع 5 نمل دم عناكف اكن أب وقعيوءزد 0

 النو ىك يووم ل هعتاكو هللا 0 ارو ةيف ميس خهقنا هزت

 بارغالارذاو ىو برهىأَْتكَو فلخ أ ىأ هب مك أىذلاوال كارعالا نبا حبو اهنودامناالا

 دش ا 5 0 ١ 3 تهاوي نق فنيات قد شنب يعلو

 كي ويشيل زو دو دوم

00 



 الف _(عيك) __نيملافرح « فاكلاو فاقلالصف

 اهليقامةرسسكل يول تاس اقدح وااو عبجاوتابنءنف نكي وسو الا

 هريسغلاقو د- اولا نوكته عشل انأىلاد_.سعوب أب هذو ةريجو راجآلا ارظنالو ٌه ةسعبقو

 ه-املسبلا

 لاق اقل تخبل 00 اسك لترتلا قف واولاع داش وعز عاقل ن مةعبقلا

 ا ارك لاا انس ار لا نوكي همفو ضرالا نم ط_سناام عاقتلاو

 اذاو عافترا الون ماطتايف 3 سدل هيوم _سم ىب هو اهءام برش ية لمراهطلااذعال ىلا نيطل ار 0

 دو هو َ 7 ه.295سعو

 عبوق لات 3نموثنأن ميو صو دكمالفءاملا برشتامنالاعاق نكن لمرلا اهلا ١

 ْ تشرح نبط ىهو ناعرقو عاق لاقي ىيممالا لاك زاولا ىلا اهعح اهفلاّنأو اولا هذهتلدو

 عا اوقأ عج ةمرلاوذلاقو ردسلا
 و هس مودم مس - 0 1

 اهب رق ةواهرا ع ااهلقب ىوذ 0 امدعت لم اهلا عاوقأ ءعدوو

 ىوتسملاناكملاٌعاقلااهعاف ضسادقابتك بلاك 8 هرفغك لصاللاههآث يدل ١
 -* مى -

 هل-غرطملاءامنآدارأ هن انئوتسسو هكسهفءاهسلا ءامدول عي ضرالا ' نم ةءاطو ىف عساولا ١

 0 هنا مملح ايدل لو وافل قا ضي 1[

 و مس

 7 او كاذ نملق ا لاف ناسا ش

 0 مو ناعيقلا ىناههايمّبَصت ةظلغ فاقلا س و ورى ماك ١ اقوال لوح ْ
 صم 71 -

 هَ نإ ا

 ا تعب نر تيقعأ اذا يم ضرأ ىهو تدي الامابتمو تاج 0 ةلاضل اتسم

 ردي ريا نانو :ربننا لاك عار 0 رار سولو عجب
- 00 

 اهعجبو ةحاقلا لثمابّم اسر ادلاةعاتوولالا بدن ”ةالا تنم عضومتعاقلاو نيكو 1

 فر لا تاعو5 دو

 )رو اعؤ تدءعؤس برم ومع وم

 طبغلا,ندقوتسي رادلا ةعافف 5 ةيحاض حلا اسن تك رت لهو
 د

 ىثالا بنرالا ٌةعاوشلا ىلار ءايلا با لامتو بنارالا ني غاوشلاو اهتحرصو اهتحاتكلذكو

 دشنأو ثمللان ا عبكلا عج ك1 ( فالس )
 سووزرو 5 س9

 هع كاع نءهعيكواهدكتواهنزواعتكم مهاردلا عبو هاعباكت لت لق عسب ناوأاك *
 0 ووم 7 و

 لاق علطقلا عيبكملا وعملا عيبكل لاو ماعلا



 لصالاباذك لا ةمرغقهلوق

 رطننلو

 عج اواو سومادقلا حرشو

 ها لوسرحالاو

 - (عوق)  نيعلافرخ « فاقلالضف 0
 «ماختو هيما عاق #24 ةمرلاود لاك ةمسال تلا 0

 ماو هد

 تاماهلا عر لت #4 نار 0

 ديزني ىدعلاةومالكل انميبتلااذهربخ زال

 : امزانقلا تْيَباوَلاحجبا تت #2 وأسد 0

 ] ناكل اناسولاةعو رسسن م 00 ملا ام أف مالكلا

 هيذع هللا حالات ليسف شر درع علم ٠ مأم رشبأ لا قفاضي الجر ىًَرفةو ُزْغف بونأ

 دواد نالت ل قر ادم لاك ةمعش ع ةنعدواد لأن ءرادتماووولاف هم ود

 سس و مهو مهو وهو

 ا ماا! دادت هلاك عزانقلاوةعرتقلار لاف فد ردم اير لا ةعدن5لاةفةعْزنقلق

 ريصقلا عن لا ١ ةزوطا نم هوطع ارح رفا سانلا راغص عزانقلاو هش

 لوس 97و
 0 زال ةرألا اضر علا و اهضمقت اههشنقتو ف ويقل ةعشتملاو سيسملا

 | هرك د دق تدقو فاقت تقءافلا عقتفلاراغلاءامس أ نماضي لاهو ءافلا -.ةفاقللارأفلا
 8 عع

 ىرهزالادشنأ او عا ارك نءامهاتلك تسالا اعمجسص عمم ١ وة ل رو

 عم وم 7ص

 نا اوحبرألا ءالطام عنو 00 اهيبطيط ناك ةبنرمق

 5. 2 -- د ةم دس

 اءاقيخيدلا قلاع هر 2# لأ نعليمشن ءاىور (عمت) ةريصقلاةأر اة رفقلاو

 1 ع١ هفاؤمتب اك ى مو رودنموألاك يمت بدلا توصةباكسوهو

 َعاَنقا اواعقلقوهو ا 7 وع ةواهعاتقاو اعامقواعو :وقاهع عون ةقانلا ىلعو قاتلا ل هلفلا

 بلغت ءدشنأ لوقو جاهاذ للا
 م8222 غو 7 و هوس

 ملا فقر يشدلاك مركم لصق لك اها

 4 هزل عوق هوبكر مالت لاطدقو "هل وطةقأن هذهلاقواهيلع عش ذب اهعابشي اعف هرسف

 نا دكار مرام اعاقلا ةمايدتملاب ذل ع ع اوةااوةقان لا ل فلا عوشتيام اهالعاذ :|ةرصشلا

 عاضتراالو أذن هيو هكدا كل د ومس هنكمطم راع 0 أعسقلاوةعاقا اوعاقلاو

 ١ امو رصشلا تن الو ةراج الو ايف ىصحالو ماكس الاول كلااهعج رش ايهما االو

 اهو ت0 2

 نّماكؤ >..ءااموهلان او نيطلارحءاملا عمد موه ل قو ءابملاٌبصموهواهنمعفر ا يلاوح

 صرالا



 م (عقنت) . نيعلا فرح *« فاقلالصف

 و م مدور يو »6و

 (عنذنق ) هللا قيدقوةعةرعب تسييس عانت دقلا

 و موا 89ه 2 ا

 ةلمهللا دابا ةيدقورلاقةضحتيرعب تسي ةيتيرسسنولا هك وداود

 خيرا

 عذانقلاو عاملا فار ءالا نا هلخ أ ىلعراغيال ىذلا ثوبدلاوه عدلا كل: بهوثي دح فو

 عمسأ لف ةرعشلا فاماف مالكلا ن همسةلاىفلاذلاو يازلا امهدنع ىو سافمالكلا ن ءريقلا
 و 5-108

 ضرع مسمن ايوا يقرا ةلاوىزاخْما فعجار اذهو ىرهزالا لاف عْزاذشلاالا

 ه8 هرم

 رعشلا نم م قيبامى مريثالا نبا لأق هسًارةعدن5 تكلي ناو ةااطسج عدلا طحال اهلنا لمدسيف

 حصص سس ع
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 هيي ا تايد ل عع ماو
 عاركن عةريخالا ةعْزتقلاو ةعرتشلا(( عزتق ) ةدئاز ةعزتقلا نمو هنمنوتلا ىرهومجلا لعحو ظ

 1 رلا اون بئاوذلاك ىهو ىصلا سار ىلع لير عشا نمل صننا ىهو عزانَلاةدحاو 1

 ميلس ماللاه سو هبلعهلتا لص ىنلا نأ 1[ :د١1قواهسأر ىلعدأ ارم ااهدبكت ىلا 7

 3.٠ صا يع تا لا 4 ة2سنص مع ةع 3

 نمرباطتىتلا اهرعش :لصخاهعزانقو اهتعشبهذبلن هدلاباهيلطر 1 واهيدنى أ كءزانق ىلضخ

 مل_بو هملعدللا ىلصونلا نأ ارخارت> فو هٌدعش هذنأ نهدلاناهلملط اه رعاك 3 در ةوْثعُتلا

 لاشو عزقلاك دخؤنالةقّرفتم عطاومهنم كرات و رعشا !ضعيذ وي نأوهعزاقلا ب م

 رع دلو عرق |نعمسم:لثم اذهولاك كلذ لثمٌةوصعلاو ةعْرالا هرعش مقبل
 ه7 ةس ء

 نمعفترااههىأ كسار عزانن متخلاقف حادي روهوت طبق عي لهل ج

 طسوىفناك اذار عشلا نمل بلقلاوهلدقو َنعأمأاتلعزانق ىطغثدد لا ىفو لاطو كر عش
 ه- 1 .- / 42

 اهَحارفواطقلا فصي ةمرلاوذلاهةصاخسأرلا
 ب سوم 2

 0 هلا لاصغلا“ اونتشيرلا ن مها ع امال نسي

 مام اطقرالا درج لاك سأرلا ىلاوحرعشلاوهلقو

 ممودص 859 دوم اع هت

 هنالق نِعشكَل الامم 5 هناا ناك

 وى ة وو

 محل اونأ لاف عتق عجللاو
 25و ساق ل

 ىرشأو يارا ىلايلا م 3 عت نماعزعفا نربط

 5و مرو 5 دودو بع و

 كيدلا سأرف عقلا ش :ررلاٌةعْربفلاو عزتفلاو 5 0 عبد هينيعربج 5 ىوربو

 وهال 56ه

 | بعل ةعْرْتلاو ىهاودلا عِزانّلاوا د ةريصقل اةأرملا ةعزنقلا ىرهزالا ةريصقلا ةأرملاةعراشلاو

 :ةما-د نونلا نا لع نونلاو فاقلاىفىوزهلا هرك ذو لاق ةعراقلاكسارلا جات اكرشم

 اذكىزاخلا ف عجارهلوق

 ىلا ىععىفوأ لمعتسم

 هاأ كلذوخنوأ

 لصالاءاذك هنالق هل وق

 ةرقنلا جفلاتلقلا عجوشو أ

 ءاملااهيفعقنتسي لبحلا ف
 'هر اقص سوما هل احرشفو

 امهيفتفااب افصلاداو
 هسيصمولتك |

 (رشاع - برعلاناسل 5



  (غدنق) ' . .نيعلافرح «» فاقلال صف 5-5

 انتم .يرغلا فك اهلا ذو اهريسغوةهك انلا هسنق لكَو نذل للا عنق لقوة صاخب ,رلا

 ىضرركبانأ تدخل 3 هنت انتم ١ دح ىفو 17 اور بلث اتق هعججو هيلع لكؤي ىلا حل

 تلاقفتوملادنعةسْنَغ هنعدهللا

 رو مو 0

 كرما .وبديالق 03 ها ااا

 م

 ١ : "بما اوبال تتقون 00 75 هزرس ند

 : تاماذا ىهَتءنقدقو حامصا اقوام_مفان امه ًاواهاوأل ثعنفأ اآواهله ًاوحض تابقأوهنلا

 و هد 6و

 000 نوكي ىذلا مهلا عنقملا بمصالا للا ادا ةملارار "تاب عفا تقم

 ناك ذافئث لكم عطقب ىذلا ىوقلا كلذو مهلا لخادم هنانسأ ف طع
 0 ْ وهف حيراخ ىلا اهبابصتا

 0 وو

 الب ا|فصد دخارمشل ا لاق كلذ نم عنشم مذو هيفرخال ف يعض ذو قدر ١

 سوو ص

 عبقولاادشساكن هدو 5 لاعب : هابضعلا رك ابي

 اضد دآلد الا فية دام نبا لاقو

 قادوا نامت د تاع * قا ارشالا ليقماضعلارك ا

 ا :اريدراذاكيدلا حقو ضسسإ ايات اوانق هلوش

 هسا سس 35-712

 عاجل خ ارماللار دع عنقي لارإلو

 و همو

 | 0م بطرسل عشا (عبق) لجر مسا عيسنقو

 و ودود سال لا م

 ٠ ةعبشللا لثمةعبنقلا لسبقو نيننملا ىطغت عنا لم طاحت _:هةعبنقلاوناسصلا اهسنلت
 1 هل

 || عيشو رك نانو ةعبشطلا لشمتر مثلا 2, ولقالغُة عملا رغصاامنأالا

وأ هترغتراصٌئر لا تحبو ةعبشلا ذهب دل ىلع ارا هؤاطضهنعبتقو روما
 ١ اهترهز

 ٍ لانشو | عاب يثسلاءاعو عبْتقلا ةسفينحو لاو ءاطغوأ ةعبنقف

 مسه موز 2 -_ مو

 ١ عسقمإ_كأو ىراو اذا هس « قل جرلا عت كلاش وىرهزال لاق ةموهربتم»رب وتعبنق

 دشناوورعوأ هلافثونلاتديزف

 ه ه7 و 889 مم موس

 بكم هنملزام ىلع وهو 5 هياثىبوبعملا عبنقو

 أ عذنقةح 78فلاق (عبت) .لبنسلا يفوتلا ةعبنقلا ليقوليئسلا ىةلتل عع

 1 ص م سس



 اه (علت) نيعلافرح * فاقلال صف

 ءادوس ةعنشم امهيلعناوارغص لكلا ناسل ةقلخ ىلع نام بضل نمتاتبشكلا مهلوقو ْ'

 دع هم 3س اه ع

 اهتسدأ ااتعنفو دابا تاب دقوةعنقملا معو ٌغانقلاوة ةعنشملا ل ثمنوديرامنا

 0 25 مصاص حس

 ل

 رات را ةلازخ بَ د ى هاف عانقلا فود دعت

 ءاننا عا هيه نع ل اراوس كرات لوف نال يتامأ تملا وعاقلاو

 د ارا هنميشلا هَعقو د ىثعالا لاقو ٌبدشلا هالعا ذا هراع ٌبرشلا هعئقو لثملا ىلع

 باعث دشن سأرلا ن ا ومهنوكلاءانق بشلااومسامعر و
 هو

 اسئالو ىذآ ا لزم »* امش ًأاءانقرسأ نار مع ع

 مرام و عع

 تاقتثلا دنع قرخالو ىرهالا لاق اهسأرأرملا بعام هعمل ثمللا عاف لب بارمسلا قرر
 هيلق عانق شكا را ردبشيدحفو ةفخملا ماو ىامللا لئموهو ةعنقلا عانت ني ةغلا لأ نمأ|

 و5-1

 عقم لح ندا د و د نه ا اوه و ةارملا عانشإ اهيبشتدواشغ لقا ( عانقت

 0 3 وه نس ًآرلا نال 5 ةد 00 هو هضم هس ار لع ىدااوهلدقو حال لاب ىلا وهديدحلا

 ديدشتلابعْيشم لجو جتاضلاو ارت .راففلا ف ىأ شمل ؟قةمأر ريق ةراز هنأ ث د دا ىفو

 ْ هاللون الا عقلا لكدحاللا قورة موةشني هملعئأ

 ه يدو ني هد اةمو”“

 هعذقم نكس لوةعناك نب هع رقم ىماه موب لك

 0 0 هوقو هقعتلا نو اذهز .نوكين أنو
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 اطوس قليب دق ديلا بكت بيطلب بكت ا ىضررع ثيدح

 الا يول ند لا ناغللار ليسا ناك أذا فاقلار سكب فلام كلناو

 0 رشي دس وأو عن عبجو ماعلا يفعضووللا بو لا

 ىذلا قمطلا عانقلاو علا لاكسْعُز روح أو بط رنمعانقب ربما لولا“ ”[تلاق |

 مدخلا مقلاو عملا هلام رثلا نا لاك 1 نلاتت رخو ريغ لاق وماعطلا هملع لكز ود

 نمسك هيف عانلا نك دينك .نعدقلاىشرة شا خشي دح فو هعح انقل لبقو مضلاو

 بط عانقلا ولاخئرا نعىربنبا كتبو هغضوم ىفركذ ذيب رود اوقو لاهل رفقة لاها

 ْ عاعسّنلا قهألا تاع عانقلا سمشلا ترسح عاملا تلطاذا عجاسلا مالك دو

 0 ل 000 را 77 22 ند



 0 ا ا ا و ا ل و ا ا م

 ررحو لصالا»اذك ملا نيأرالف

 ل ملا!" ندلافرع +٠ تناقلت

2 

 يمل دفا راولاو 00 لاو 5 0

 وه لبقو رمش ار 2 1 درا اليقومالغأو وهل ل لمرأ ردا

 0 رو درا نرطحابلا 00 0 [نم 1

 هادو 1

 | سما رز تلا نبى رباه با
 ه 1 ع 6

 رسكلاب ناعم او منقبة ع دوكيد ثنا سدقالاو دل عل نيد ك راشيل

 موو 5مرو سس م ل

 رجلا فص:ةمرلاوذ لاق نيماهسْربنكا انبب ىوشسم اوهو نقلا نم

 مو وم

 سابو والعلوم 9 دش هئاطن تراص نقلا رسب

 همه ح

 لا عج نب تح نزحت لاو عمل راهو فتلصاذ لجرلاعنق' و

 اقم اامو سلا وهو هبا ل 5 ند.لفسأى وتسااملمرلان 5 مةعتلاواناعنقوةعتق

 عمر32 <

 هلرك دق سان ااهل حي الصال مها مس و هلع هللا ىلصوننلا نأ 1ناذالاثد د لاح ىق 3و لم درلا

 هناتاناو رلا ضعيف عناد اريسفتءاجناذالا فدي زنهللاد معان ورركذ ا

 ءاتلاو ءايلاتدو رفانهه عدلا ةظفل طبضىففاتخا دقريمالا نسا لأق ََق ةوملا ر رولا ر اولا

 ملفةغللا لهأن مد ا رغهدعتاأس ىلاطخلا لاق نونل ااه رثك اواهربشأوثونلاوءاثلاو

 وشو هيتوصلا عانقالالا ى مسءارآ الف ةدكنونلاتةباورلا تنك ناد -اوئث ىلع ل وش
 ءءووع

 لاق هن هةر وصو هيس ًرعفربقوبلا ىفؤئفني نأديرين دوام هعفراذا هسأ ارو توصل را عتق لاقي هع

 عارلا لوقامأو ٌتمطعىا هلخا دهم تح نق ها ارطأتالوأ ىرمدترلا
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 الو ننكلا هش مواسمق #3 مهو راك هادا

 ا هو

 -ه8 ع

 |رذدقهلليقذهسأ رعنق أ ماذا سها لنا نيام عدن عزمنا

 ةعّتشم ماكأ او توصلا ىذخ نينملاةعنشمَتز هوصودار اهرعغلاقو ب وتو رضى هل اقف ةرم بقل

 اذانونلاو ملاشع ونقموة وفم 7 واد وا نينح تفرقنا ارأ نيل ةعنشمداو دوو جاع

 هب عدشتام حاملا فو اين ماب ىطشت ام ىلايعلا !نع يلوا عتشالو علوا وسار بش

 ىضررمم ثيدحفو ”ةلعقمو لعشم ىلع أب لوالار يكن زيتا كاذكو اهسأرتأرملا

 نون مذئموناكدقورلا 3 رايس وةردلاباجب رضف عانقاهيلعيراج ى أرنا هنعمقا



 ىهلاكل اكو هّكورعم هلأ رالوهلضف باطي لجرلا عمنوكي لجرا ٌعناقلادسع أن عئرهزالا |

 عشب عقل اقيو مديت لا عاق الو اذكواذك ةداهشز وحال ثيد1اريسفت

 23د ومص

 تونقلا فهيدبب ليلا عنشأو ىضرنونلار كب عانق عيشي عنو لأساذا نونلا فب اعوُم

 نم 0

 ى ًءاعدلا ىف كيدي عنقُتي دسملا فو وعدبلههجو امو وابل ب بتيضابو م جحرتس اوامهدم

 ىمصالالافو فرجة حرت قيعرحزلا لاف توتا ايفانيصنر اذاتزلصلا ىف هيديمتكاو امنع

 نيفس دهم نب لاقع وع( 1 نيد دوسالا ل وقف

 فرعملاريز ن نماهتداعل 3 تعفن أل خدت

 95 هر ءءء 0 2 3 9 ه 3 هم )7

 هفرصيالئثل اون ه هرصس صخخشو هفرتشنعودسأزعشاو ما تعضرو تدمع تلا

 قرظنلاو ِس ًرلا عفر عانقالاو لذ فرط هس أر عقزيى ذل عم مهو ريم ليزا فودنع

 --_و ل
 عنشلاو ءاعسلا٠ نمهسأر لام>امهىلا ههجووهرصل عقرب ًاوهو هس ارنالفعمقأ اوعوششو لد

 .2 31 -ٍ 2 صد ع

 ىعت 0 اجا اقلصهاوورفرشأ #3 شحوروت فص ةيورلاقو* اىسلا لا تأ ٠

-_- 

 هبدينيب اهلا فز رطب لسقأو هعقردق ىذلا هسأر عن هو همامأ ب اص الكميفتالر ولا ا
 001 داع يأتى هيدي ىدحلا سوانا كوع عسل نال لاشي ١

 8ة-ءوسص ع 5 هو مع 2 و

 عقرب ال ى اة د الودس ار نوصيال عكرا 0 م هدا فود[ فوهملا هلامأ أوهنقُذ

 «-9» ع<

 و ةأواهمامت٠ نمتالهلا ىف ٌعانمالاو لاف اعانقا هعمفب ا ادقو ه هرهظ نم ىلع ْن دى

 لاق امهريغو آو اى نم هب ريشدأم* .اغيتسال هعفرهشو هقلَح ٍ

 هوو و و2 موه-2 و

 اتم #3 اهي نسما كد

 حريصا ل“ ان ُعتمماو ه-سأرهدموهو برش عزل تايد تأ .:

 ى مسهل

 دبلافا مت نادل تنل #2 ريح اردول 3 عشتار ةقلشهسأر

 هبفسلعرشلاةعفترلا»كلان ”ةمنقلاو اذهل 57

 ايفا ىتلا عرضلاةعنفمةقان ثيدحلا فو عنشمى مهو 50 اهعرضب تعنتدقو 0 ظ

 فصيلاق هبفامسسمت قمار ل يل : بمثل ارهلا فدانالا تمم اواهنطب ىلا عفترت 2

 تبرشاذاالودج هيلبقت لود اراهافو |هةلحهبش# ودام ذل + ةقانلا

 هفرصتال هيل اهيل اذا ءىشل اومسأر عشب هوب عش نم ليسي ىذلا *ام .ابانالا عي رلاو

 هتولعاذا هسعنقو لبللا سار تع لاقي راب اد امهالعأمانسلاو لبحلا عنو هنع

 حراش هدّضعو لالا ىف

 هامرككوه هلوّدب سوماقلا



 تي هيوم ف يي تاو مع هنري وح نمل
 7 انا . 2.

 ا يع ا يا

 و 001 اال سرح 00 00 اناا هلم نم ىقعل

 كالا و 8

 ديزل يقنع زر لت م

 هم و هم

 10 طفلا لا 7 د هك تباودوع اك

 لي سادغ أ عمطلا ع ع وعلا 0 و[ طااهكلابعنا اوهءارشلا ل اكو ًالئاس نعي

 دشناو ىن>نبااهاكح هليلق ىهواض رلا ىف عونا
 720 و هم و وِ هم

 عوجو مكلالطأ ىف سطو #2 هقحرب ضمت لام بهذنأ
 وم م2 و 2 و 2 - ءدز

 عونقه_ءفسلام اهو 2 ع 0 اهب يشر

 و 2و م 5

 عونقلا نزعأ ىكحاو « الك تاقذ تهد ةاولاثو اضيأدشنأو

 دسللاك مسقلااض هلا تفلارةعانقلاو

 و - 1 ا 22

 عناق ةشيدملا قش مهنمو # هبدصتب خد معس مهن

 ب

 عنو عت عاقوهن تلاشي ىربنا لاق عوفر عقوهفه اكتفي كلا يقدفو

 ةدهلام لحرل حقتابأ انا نملاقيو لاق ىشرعأ ع

 آد دوك حولا السل لسه ضمنا 5 ا لاعَتللاوُسَمموعلااذا 5

 0 امال لها ضني :رب نبا لاف دادضالا نموهو لاق ىضا رلا نعم عناق و
 هم هو مى

 عنقدقوءاطعلا نمري_سيلاباض رلا عونقلان هوهرتسعملاو عئاقلا مطأو لك ًاقثردلاىفو ىنح
 ىو وا # ور

 زك ةعانقلاثيدحلاىفو لاساذا عون عنقي خذا, نقو ىضراذاةعانو امون عش : رسكلاب

 ب ىضرو ودام عنئاندلارومأ نمائنهبلعرذعتالك عطقن الاهتمقافنالا نالد سال

 تع ىلارعالا نبا ازيزعل انيالفّبلصلا هديل افلا نال عمل نسل عنق مزعشددسلا
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 : ريسخ لثملافوهسما تع و 1 وهن دينإلف ىلا تقر ةروسكم فز رام

 لق ىطعب اع ىضرب هنالاعناك ىبنلئاسلا نوكينأزوجيو ٌعوُضْار هلا 0 عونا غلا
 و «و- 0

 مئقلاواشرأىاذك نعت اواضرلاىلاعجاونيتملكلا ىعمنوكيفمةريالف ليو ركوأ

 مدل ماخا هاتي رمأج معناقلا ةداهشّروجتالث يدا ىفو مهربجأو مدا مدا

 ىحو لئاسلا لصالا ىف عناقتلاورب ريثالا نيالا هسفتلا عقلا بتم ةداهشد رتعباتلا و

1 
3 

3 

 قرهزالا



 طك مب 6 26 ٠> ا را خلا ل ا ااا 2-0 را محلا 0 4 وكيلا مام م ىادحالا - 20 7091 كي 2-30 < ةيبيا ا ل ا -
 كيا د ا ا ا نو ا نه جويا ل وم هن يا

 بلاي " , 0 00 4 9 جا 3 1 نع عانوا تحب

 ال١ (عت) _نيعلافرس م فاقلالسن
 آو 2م أ

 تاي رح ريخل اسم قلخلا ىف 1

 اعشاب 00 8 هلأ ةلاغلاءاشر زن معاذ

 اوعيسيملاولك أ اذانيذلا عامتآلارانلا ىلا قاس . نة ثيدحلا وامت لاف نتصل اةاووو

 و وم

 مهدنج نال ميقاتي ارز انك بروموتستتوالل ًانامّداكى أ أودعت لاوعجاذاو

 ىفالوا يلا ل عى مهالفلطابلاب مال ١ ةجرتفالا موامهالب ذا تالاطبل له امتمدا ر الق 7

 قر وهو مولان بط متل بذا فووُْا فرطملا عمقلاو ةرخالا لع
 ج 0 سر رولاكراص يي طاذاعم ىلا اذاوٌضِن ابتعد أو هن "رلاىلاسقنلا

 3 نعكلذ لك لولاه ١ ىلعو ةدوملا ئه ويصعلا ارو سلو ا ناونك دقن

 تق بتك (عتإلا كنور درو يغب زا لوطن |
 - ا 2س 1 7 + 03

 ه ةأه ونامت ييعدت موف ندين يعن موق نم ت0 موقن مناك ا ىضرتعا ع

 دك و مك ١

 علفمد هاشنالفلاق ؛دووشلانمّلذَصلا يلا فت ان اقدر نمةعبنقو عن

 >2 هوو و سوت د هوس #69 وو 010

 ىذرو همن تايلوس يأ الامه الكوتش موناعنقو اعتق ل جدو بعت :اضرعأ

 ثيعبلا لاق جيو قام رود اقوم
 7# 2 #9 يوم 0 28 2

 حئاقم لودع ى ب ا ىلعى دوب 2 نكي لو* الح اب ىل- |تعئاو

 © ة5مءرس

 مر حمعأ علابتللا ةسنئتلاو تلو 8 دملاه سف ىوَتسا نان: أسحاو مشل نا ل-روأ]

 د ناوصأ و عناملا تاك ثي دا ىفونييض ما اونا ذا تاع املاح رىرهزالا لاق

 كرك محل قعتسنالخلاقي رفعح نر ول عنشم تعجب مئاقتلا ذك نولوشي لسوهيلعهلنا ىل ص

 ىكحو ةيعسالا ىلا ران عجبو تندد ردصمه لال عمجالو هينيال ضع و ثالا نبا لاقي
 -_ ومو همك مو

 يلد انلث الف نمٌناعْبف نالذ ود نم أ ىلا تشي وهن ءارب عشية مت اعمق ل جر بلع

 لاى هريغو مدلا فكاذنوكي

 لصالا شماهىفلاًوبف هةوق ا ناو للك لَتيفلا يما رف

 مس فيلا لذاعوف ع جفا متقونلعسلالذتلاو ل وسلا عوُفلا رب ريسسلا ىَصرْناعْتَت لحرو

 هلام, تسل يما, وب بتات ا لا و لآسي ىذلا عناقلاف رسما مئاقلا اوُمعْطأ انني زمتافو لاسر كولا ١

 خامشلا لاه لآسيالو ضعي
 نس 7 وز تم ري

 عونا نم ٌفعأهرقافم #2 ىغيفهمحلصيءرملالامل

 رعد



 سوماقلا ىفئدلاةعقو هلوق

 لاملارابخ مضلا,ةعمقلاو
 رام صاخوأ ل رو فيو

 ها لالا

 لصالاءاذكدو مشهلوق

 ان ولا دي دو يع ا و

 8و ٠ هو تسوعم اس عرس

 عمدت ساكلا ىفءايلقلار 4 0 ا نآرتملا

 9 ه_--آ

 مجال وو باودلا نم نيل نب نلت ةسعيصتلاو عملا ماهسوؤر ل ت2 ى 1

 5 5 ه 7 "قرع 7س ع 51 - َ

 اهلل تلأراووأ م 00 كمال 0

22 0 

 ىأ "سل ملت 58 اوراس تا دبصب نسي تور
 7 -9 زن و نى موو تم 6.

 ةعّشو هربا | تقلع عش أبوقرعلا يوحي لو هسأر الط عج ا يوقرعو مكسور رضال

 شلال 6 بالام ةيامعلا فرط نمتنثل رخو فامبيذ لا فو 0 ناعما

 نيل قوما نا نيسلا عضومو دوك مول بولا فنوكن د هدسر 0 و

 مءيس7 سوس ١و و ى ع 9 9 رس اس 2 سس

 ىعال لاذ هع 0 يعم ةدفرسربو ولا مك نولدسك عمقلاودارجاو

7 2 0 

 لم لونان لوسأف ريا نيبال اال سأل لل

 نأدياوص ىربنبا لاق رافشلا لوصأو حرت او حامتلا فور سكلا,هنبعّتَم

 هي 7ءوض م

 اتبش ]را قو شعل منيعلارطت ل عمقلاوةربتممقلاو لوشب وأر عمقلالوقب

 عمشمل و لسفلاس ار ىلعب رضي نمخناك د يدح ن معماقملاةدح ١ ايفل ماو هسأر ىلعأبر هرض

 ىلاعتهنلا لاك سأ أرلا مب برضي هنمدي د ملا ٌددمع وفرسان ةاو ياما هالك عسل

 . هديك مرعب ثيدحفو ابيه رضاذا هْنعَقَو كلذ وا

58 

 مدور ديدح نملمعت طايس ىهو عماشملاة د >اوةعَمشملاريثالا نبا لاق كيد ن نمةعمشم

 ىو ود هء- هه ا
 اةوعقملب اولا ملا هسدقولب لاراب بارك كو ناخذ وسما

 مدد و8 65 سى ه2 26

 ديال اعلا معة اوعمقت» نحارلا لاق اهتعقتدخ اذا اتعمقتواعفابتع- ةدقواهرايخدخأ

 سس موسمسسو:

 ئاَاهحجبو بيضا علم سرفلا ن موهو بذا فرط عيمقلاو م 3 0

 ةغبصل هذه ىلءةمرلا ىذتي انه ىرهزالادروأو

 سة لذوج

 عئامقاار رز بلهلا صح باند د لحرأت :نوبارقأن ءنضفم و
 --ص و

 ةغرصلا هذه لعةمرا ىذتم انهاضيأ اد او جبال لعمرو ارتياد قس

 وقفا ءانالا فام عقو نر تادير لا 37 عماقمامكُح كابل رف نانذأو 37

 بارشلارعزاعاقالاو عمقلا وهسضىفهتاك | مثقف هعقافاذهدخلاشب وهدأو اهلكهن رش 4 26 : هس 2 1 8



 0-0 / كل 6 ا را يي ا 000 م0 1 0 تا“ درا <

 4 (مكث) نيعلافرح « فاقلالصف

 بوقعي هاكح مملا نيكسنو ىفاقلا تشب عد نولوقي سانو عطنو عطق ل ثمان الافهاوخ دا كلذ

 ةشحلا لك ننكر ىذزب فيس لوقو ىلإر ءالا نبا لاق

 ةد”و ةدمد 2وءو هد

 ملقمااذيمهبرضأ 3-0 عنك ت ومع ااذاا دآً ستاد

 وة 65 ىو 7 دو 00
 رداع

 عمشما فرقاوبرتقا #* عرضا وأ

 ف رق بصنو كلذ موهو اعمّدق ةرملامالنملدبأف عقلا اذ 1 > ,ىملااذا وعطنلا تاذداأ

 نعلل ا نمي قيامه -وادبأب طولا عقتأ كلذو لاو ذبول فشاذك ع :أىأ فرق ادار نال

 وهو ءامواانب هيف بصل عمشلا هن ةلخدأ هعمشانالا عيال |عجلا او نيللارمضو نم ف ةرقلاو
 2و

 ينال اها نري سارا مخاق عننا عشب عقلا 8 ا

 ءاض كلا سأرلااعامتألاو .امنأوتنحاذا نونا يلة عونقموةعوقمواداوةعومقم 3 !

 م

 9 -ةءدو و همم 0

 بنعلا لفسابقزلامعمقلاو عمقلاو تعبت غلا اقسلات عمقاو كلذ نمقتشملخادملا :

 وهواهمق علقة رمسلا ح 0 جلا لعاب عج لاو حال لا ىلا وامهوورمتلاوأ ||

 هيَتيضَح ايل انا مان آو أ تعفو ءامسلا فرونت هو اقلام عمقلا ةردلا ىلءوا لعام د

 3 باعثدشنأعاقألاك|لراصفاهقارطأ
 سمس وسل هم9 و من سو 2 أ ءءد

 نايقعلابَن ع نيلنم #2 دا .اهدحدروتمطل

 ع

 عاقألا 7 نانذالا ناعمتا وريسغاليهذلاوه دا ب نانمل ا ىلع انا ةرجس همس

 يلوا عابد وقيم لب ديول عاش لبو ثيدخاو ُمامتالاواذ" الا :

 نورصم مهواغع اوملا نماهلخ دام ةتاومماتا يشم عجبدبنول معالو لوقلا نوعها

 اراخابلع وعدن اكيفاينم» تاببق- الو ةيرمشالا 2 ىتلا عاشألاامبلمدعلا كلرتىلع

 ىلءعفيو تاوّدلا فوثألخدي مي طع قرز ب انذُةعَمَعلاَو اناا عاذكألا ىف بارسشلارعاك

 عماق موحش ججباوابيذؤيفباودلا سؤربكريلبقو اهدشقر لاذ نا اذا شحولاوللبالا

 ةمرلاوذ لاف سامقريغ ىلع ةريسخالا
 ا 5ه ت - هلو

 1 3و زبلهلا رعز بانذأو 1 لج واي ؛نوبار ,ة[نعنلكرب 3
 رم نه سارع

 تاَكدوادعمقلا اهيَعَم نة قتراهقةيبلا تتقوا صوور ن مرقاغملثمو

 2 سو 00 ساق سل 5#

 ههحو نعقر ءذلا درا علا: ندوس 1 لرحراجلا عمةتوكلدن ءايارتتلا اهشناف

 ردح س سو لاق هقن ا

 1 يي ل



 انهل الاب اذكمزفت هلوق
 حر شو ثثدةدام ىفهسمفو

 اهزفت كلاتهسوماقلا

 ملا هكردمدوخ أ يرخوهلوق
 حيرخو هل_علو لصالاءاذك

 هس [لباءاغمل ىناثلا وأ
 هكردم ىف اهكرداف
 عى وىكعد هبنك

 550 نععلافرح هن ىاقلال هذ 11

 و 11 1 رارماللاو ىرهود الاك يعي ءاملا هنعبضن اذا ىذلا نيطلارص 8 لاحم

 الا

 هبع نعنةرلا دبع نعديردنب ركد
 1 ةهرع مه

 ناهز همم د# انامدلا برت ضور علق

 ةم 4

 حرش ْن مسدأو عرمص اشم ىلعءانفلا عن: قا فارسا عسي نادت تكد ريو

 ةعفلقلاو يو قم لويس املأ ف ام عقلا ىرهزال لاف باكا

 مل سامع

 علق 12 علق )ل ة ا ءذاقلاو انيلع لديت اع عسفترت ىلا ضرالا ةرمشق
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 2-2 --» هةر مي !-

لفتلاةعقلا وبسس مساّةعةوداصأن نفل ئشلاع لو هردافهيرضةعلأتءسأر
 

 دشنأو سيتا سانلا نم
 2م وص ص م 25201 - ةدو - وع و 5<

 ىب 536 رتكلابأال كذهل #2 حقت نم هفلسنةعدلت

 ل هد 9 د م

 عمق نافهعشأوا هقهيمش لحراو عقردصمعمقلا 6( هقلحاذا هعطصوهسأر علو

 هةموو رء م د 24 م هوم 25 و هم © ماهم ١. كد

 | ا هفعح دم خد عمت اوهتسسىف عقوأت ر ,هوارأ رف لوسدلاعمقلاو لذ عما ولد هرهق

 مل وهدم دعم

 نعمشن ا لهو هيلع هللا ىلصهتنالوسرنب ًاراذافاهعمّنيعلم «نك قاللا ىراو +طاوةشن أعد دح

 ىأذرُم علا سأر ىلعىذلا عمتلان موؤص ًاوريثالا نبا لاعرتسءارو نموأ تدب قَنلَخدوٌنسعت ىأ

 ماعد
 2 يي اب

 ىث عمت اديرصو نأ! بام لا قش فرطت ىذلا ثيدحىفو اهعقىفةرثلا لخدتاك همفن اخد

 8 دوم هيا

 اذهبي كو ركشمثيدح فو وفل كارلاو تود درملا ناك عحيرو هرمصندر

 مدص ل

 عمت اف هبسأ ل |ىلريسغأفا ريس همسا ناكمنمساملا نيمو ل-خادتي و عجرب أ كلذدنع

 76-2 و ه2 2 ع مص -و 0 1

 حالاد_ءقو اهكردأف 535 .أ لب 'ءاغبل ساملا نبتكر دمدوخ حيرح وةعق مولا هامسفاور ةتدنلاف

 سمح هال سر 2:5

 ٠ نع نم حو 1 ةهعقو نيب اسنلا لوقاد- هوةضاط ىف ردقلا طي ثااثلا

 اذاف لالالا َعَقأو هسقتهنلا 1 هلع 2 أاو 6 ءا

 000 نما ايلا ل ا انفو ااا قري روكعت ومر هلم ءلععاط

 35 الحكم مشل نو معطي م-هو 3 رءاشلال اق 0 د

 75 سي

 هعضلا بتحول بذل اَبْواَمَ 2 دعما د 5
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 اه 6

 خي نيللاو يالا ) ناو يسب كيلا قرا وفاعل نلا قاف عضو اموت ممل



 ل ا ل ا م
 0 ب 7 30 . ؛

 "7 (عفلق) نيعلا فرح +« فاقتلا لصف | ْ تت

 ور ص سم ه ص 2و 9 سان ص مد وس 2

 هيو ور مف 03 هندو زريمخ ةاطذ ناك

00 

 ةرب ”اددسعو أ لاق م مءاوهو 2 ةيادلا مسعر ادهعلاقا اوعلةاهعجبو هلا ةعلقلاو

 20 لخدال 00 ركن ىهود.للا تح نوكت ىلا ىو عاق

 سانا عالقلاودا 7 اعالَقلاو سانلا قحىفلطابلا,ناطلسلا ىلا ىاسلا ْعَالَقلا بود
000000 

 هئالاعالد ىهسا مالا دسنع اتا حقي ىدلا عال_ةلا ىلار ءالا نا باّذكلا عالقلاو

 عد كه صه نع هد رب و هحام ىحهيىثيلا اربالقرتمالادتعن كىهلا لح رلا أن

 يالا للا تقاوم النا ددحهتمو ءوحخو ضرالا نمابنلا

 زخ #7 6-7
 ب هل جموع

 فيغختلا,عالقلا ءلاو تاع ماخلا نوسدلا ور مشل نماهعلاكةغمصلا لص ياك كدا ءاتسال
 ىو دوس

 ناك اذاعة مرعبو مها[ نايبدلا بيسب ا دوهل بقو فوري راو مهلا وأن م

ا رار دولا 6 'ادقوى ار ءالا نسا ع نع عالملاوهواتسم طش كيدي نيو
 نار

 3 همم
 مساق م

 عاركاهاكح طوطوب وهو ربعأ همس اسوس «ًأرلادوسأ نوكياماهنمو غوبصم بيمشي ناك

 5 0 و هرو 9 سس و -2ّ ٠

 قو هقتعلهسل ا بوسنم لك سو عضاوما هلك مل او هعلقو هةعلقا اول عوف فايف
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 ةيدابلابعضوم ىهو ماللاو ىلا مشب ةعلشلا ىلا ةيوسنمربت الا نن الاف علق انفوبسشنومحلا

 ئارلا لاه هيلا وسلا ب.

 رئابلا ألي ءرابم 5 رعارألاو الاب فراح

 صاصرلاه.لا بسب :ىذلا ندعلا مسا عَ | او ضاسلا ديدشلا اوهلدق ودل |ضاصر ا اعلاو
 هم ىو مو

 لاق ريغنبثرحلا نقلا دعني 0 0 2 شوال دبا ننال ديلا

 ناب لامها نعال 3 برق ىءامدنعانيغر

 1 ا
 6 - ص

 بالكم مفرغ ىقانزلو * مييلا مقأل- ءادللانلفو
 د هل وءوم ءوم
 دشنأو ىلإ ارعالا نسأ نعل جر مسا عالقو مدت غل

 - ص دوم

 عاضتخ اوردص هيَتْنَج 3 عالقا تس .راماسمل

 نزل ىلا رقما كا نسا ة ملقا كا للا 0 رحتلابةلقلا حمو

 ارامل ذوهو ةمدلا ن نمش عاما ءالا نبا ةعلشلا لاقي الون اول

 زا

 عفلقلا (عفاق) ةيعاعبوأق (عبلقإ) 1 6 800 رخل ا هي كري ذلا عالشملاو



 ءاسلديءاوسس سوماقلا

 هسينتك ح وم لدب فقو
 و

 (علق) نيعلا فرخ * نفاع 144

 هم_ثنةوظعلا نعسلا 0 الدق ةودانااهاسكوأ ا اعالقاهال ع ةنيفسلا ملأ و مقلاشم ىلع

 نفسلا فص لاق لابملا نم علا

 وجب ه سو قو ل نبع

 ا لو عطاولعاذا 2 ةعاكمرعإ اءاهس قرت اوم
 و

 بصب موريسفتلا ثدللا طخ ىرهزالا لاه ةعلقا م“ اك تاعح تَحْتَ اه شلل لا

 اسحب
 ف

 .(| اهب رلا اهقوسكىتلاٌلالخاو غارشلا ىهو عالقلااهيلعّت دم ىلا حلما نم_لا ندعم : : و وس و و دف و ه 7 -9 هه
 5< دى مدو

 ىو نمكلذمهفيامنا ظفللا ةهد ندريسسلا ىلعلديأم هعلشةم هلوقىف سدا ىربنءالاقو

 1000 ذا 1 020 ز[0 0 زذ ذة ز | ]| | | |[ذ]| | | | ]| ]ذ ]1 ]ذ 1610ا 0 ةضسنرب ل

 7 1 ٠

 ىعملا ةهح نم لصح“ شاد هةر اسامنافاهعلق عفر ىتمةتسغ لا نانؤعلا طاحا دقدنالمالكلا

 >1 0 كدا

 اوراس ممنأدي رت ثنأو ندسلا باح عد تلق اذا كلذكو كلذ ىضتشي ظفللا نأ ةسه> نمال

 منأ ل عدقو اهعالقا اوعُذ رىا مهئفساوعلفاهف لصالااهناورخ ىلا نيسهبوتمعضوم نم

 د_جوبسدلؤالاو هريغىلا نوهبوّم عضوملا إذ ن منو راسم مناف مهنفس عالق اوعفر تم

 ثددح ىو 0 دل 0 او راساذا ل--ح لا عاق ألاقي ةناذغللا ف

 ئةسلاىر راوخلا ريما 0 ةرام وهمالءالاكرصلا فت ا 2 اود | هلو ىلاعت هلوق فده ا
 وهوى وهو

 ريسملا دنعاهعلق تعمر اذاة نفسا تلف الاقي ا تا نفسو بك ارْلاو

 ان #8 م وصرت ل

 عملا فتان عوق سولو اهحاصل وهام و اهأ سل ل غلا نالةفسلا تعلق لاقي الو

 ىإ ارعالانيادشنك نلف

 ووو هم هوم 2 7 هس

 عوبرلاامسع تحب حردب 5 عواقالو مهلا ال

 | و 2 ىلا صا رعألا ديعسوتأ لاق تمل اهيف حزئاذا ىتلا نيوتلا عولتلابيذهلاقو

 صرع اديدشاَدَمكبلا هبت ىارلا حان الف ضرالا 0 ىدلاوهو ةعلاقملا صرع

 ثيدح فو هنع لكى أ ءبلعتلكاسج نال ألاقي منعش |!ىهالان ععالقالاو ةر ملا

 ليزتتلا قوكاذك باصسلا ملقأو لا شلا علقو 1 اع ملف دا يسارا

 ريهز ندا لاو رطملا نع يك ىلا و

 ابا وَلا 3 8 يد ىنم دخت : رصقأف
 س سدر

 علف ول لا هنع تلو ركسلا بق للتكا ةباصملا مهين يلا نيللى علبق

 انج نم عالسقا فى ذر و نكسب موك انالف تكرتلاش اهعالفا نب
- 

 ٌرعاشل الوقهنموعالقلا نمسا عْول او َيجلا هيف عاق ة:ىذلا تقولا ع | ىبصالا

000007 --- 



 دع تي اشو ل ديت يون نوال تر د ع ىلا اه ا راو حرا د اة 0 000 1000

 اه (علق) نيعلا فرح * فاّقلالصف

 ىو جتفلا عم وهو مساو ارد _صماما مضاابوهو ضدرالا نمول-رل اعلاف لوزب ىأل غافلا ١

 ] هلوةكحوهلاّق. ىرهزالال اكو ءاحاكوهو ىرهزالا طخ هن أرق ذكو لاك ماللارسسكو

 . هدو

 هبكعل سرق ضرالا نم ةلاو بدصلا نمرادسخخالاريثالا نبا لاو بصف طم اغاك

 اينفداب .ولاعتس الاحلا هده فهمني الو را يع نا اداب ضع نم

 ماعلا عراو ملَقْنالاقيو 50 !نوك نأوهودح اوعارشلاو عالق او

 هيرصأو هيداوو ىارلا داز هسفنوكي مكن ا ىفو تاودالا هذ ثوكي فكلا ملتلاو 0 0 ا همس 8 ا
 ه مدع

 نمانحرخ لعل وهتلالوسرل ١ الانا ىدواملاكد دعس لس -قو

 لصالااذك انفتكى أ هلوق | ىارلاداز هسفنوكم 5 اوهو فلاب ملئاهد_اوانتعتم ةرانفنكوت اانع القرش دصسملا

 ع 7-50 انجرخىأةياهنل ا ىفىذلاو : ١

 0 ىسعقفلا دو لاه هعاتمو
 انيعتم القس 2 0

 قروألاريعبلا ارهاخ ىلعوشو د ىف-ةناماشقو فات

 1 همم هنت خا ساكت -ءورم < تو

 يس افلا ياو قنا 5 قشخبرغتاذ ىوفانأ و
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 01 قلعملا هَعْلَقَو ةملعب 0

 م - 272
 س 05 سهو تت 01

 ددر بأم ل بص نم الثمبرضي جل ىفى محتل شما فو عالقو ةملقدعجو قي نامز ىأوىأ 1

 لوقتاكل.ق هنامظ-ىدس 1 قاخأ ىطنا ىفءار 320 مان نض لوقنامبثذلا ليو |

 تا وطحريغص] هماههس هن 1 و تر ثلا لف مدت لافي ةريوجاهقنضف ظ

 ا وّلابلاااكب املا“ 3 معمق علا و

 انسياب زاخا 50 5 ىراولا علل اهقومأَمَ

 لكن م 1دلكر طش احا هل يقوءامسلا ىناحد أت ىقلا باصسلا نمهعّلَقلا لسقو

 3 أرملا عكا و اضيق ولذلا ىشو لج ادب فصوتال و ه- فاش ٌةمْصفل قانا عقلا ةكلذ

 ةءلككاذكو ةمصضلا ةباصسلا ىو علا ن 00 :رهزالا لاك ةيفااٌةمْضحلا

 َئ راد عت هن "اك هجوهّلفا مك لح ل اعلا وةنيفسلا عا رم د ةراخا وللا

 ىشعالا لاك و حالا و ٌراَصلا :رادلاو ةئيقسلا عا د ركل علا
 ه هر مو ةوق م دعادع 24 ١

 مع اهوحوحداكدقو 3 عالقلا َتاّمل انا بكي

 ةنيف سلا علق كح < اعاركن ا ىروهديسنا لاق ما عاقل عجبا بيدها قوادناو القل نوكيدتو



 مضب ىأملا ةعاقلزئمهلوق

 حرصا ةزمهكو نيعضو
 سس ءوماقل اف 34

 (علق) نيععلا قرح ه« نسازب 4
 عمك

 ردا ةعاللا وتعال 0 ص د عالما أو ةعالق هنمةعاتق لكفاملا ةنسغع

 و س9 0 7 س27

 لكلا ىلعوهو هن 3 ا 02 ةسعالقب رو هب كريو رضرالا ند علمي رس هاوأ هةعلتعما
1" 

47 

 اض 0 ىلا اطال دحر و ا؛ 0 دامو

 لاق قرا سس لنا 0 َخ 3 <٠ طعُو ص وعلما ولوسءاضف طسوةوطعو :تفدعإل كلا و

 لثمورادلا لثمو عماشلا دصسملاك تناك يرو ءاموسل اىف بهاذا اراذا لاهتىره :زالا

 نبا لاف خلفات عالق متو ] بج قوتتلا نحل هللا قتال ةبعصةدرغنمتببلا

 دالبلا هذ اوفو علدو عالق ءعجبولب للا ىفنصحلا ماللا عمبةَعلَشلا لوي ىرهوأ اريغىرب

 - ى وو ه2 عد 3و 9--<

 هعلقل او عوأق هسعخبو فرمش نصح مالل كل راما ل اءالقا

 © وو توس

 ةعلقواعلقىل اولا علقو ةفينس فأن دا لا 2 ىلا 0 0

 ىأمضلابة لق لزمانلزنمو عالثا ىأ اة اداندلاولوُرحلريمالاٌع واقل لعمل

 سل ىأةهقلزتماذه وةرم دعب رم موق نأ ل اتي بحاصتلك اذاَةعل ساحتو هكلفال

 | اهلا يل عتيد حلوو لشي لعن لطوهل و نط ومس

 0 مرا

 قودي راعلا لاما اشي ةعلقلا 1 موديالاملاملان مدعلشلا ولامتراو لو ىأةماقلزنماهنا

 لو ريعت لدي تبيض هب راعلاوهريت الانامل لاملا يشب ثبدحلا

 د هته ى-دوو

 قتيل عالقوةعاقو عاقو عل علةوهو القل برلا علو فرعضلا ل - راضي اةعلعلاو كلام

 ىل هللا لوسرا:ل اقرب رج د دس ىفو 0 اءحرسلا ىلعالو شبا

 محن مهضعلد هاورولاق حرسلا ىلع تدُم تيثيالاىذلاعذتلا ىررهلا لاق ىمقناعداف علق لج

 تاع اذا ارمسكلابمدقلا ماقكلوقردصم لاو علقلا ىامتولاقءانءجمالا هكوفاقلا

 رز انف ساس سك

 لعل و موشبال ىذلاديلبلا لج رلاٌمَقلاو عل اوعاموه يما مل

 دشلاو ىلار ءالانبا نعماقاذا
 الن ص ص اي نك 12 88ج َ

 _-آ
 -- تاوم 7 مر

 ىثماذا ار طم و مو كسا قلل لت هر 6 ةتيشمق علمتو
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 وا وا !ليقدحاو ,ىعملاو اعلكلاَزَلاَراَذ اةلاه ىلأ نب 1ثد :دح قو علق

 كلذٌناَقَه انش براي امةكوالامتسا شك نك الفات اناعقر ىثماذا ضرالا ن مهجر

 ىعءعرد هموه خقاابفمضااو م 2 ةلابىورتفاعلقلازلازاذاامأو ينعمون وءاسنلا ى شم نم

 لماقلا
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 1 8 ل تاو ا يا م را كل ل ا خل نا نيو وا نارا ا ينل يقي كا 0 0-2 ياي 1 سل ىو سس شلل برقا 1 يللا ب ا ا للا دي ىلا مس ا نا نوح و د 27 - د نك  ورارأ مسرور »راف نر ول ا ل 0 را ا
 ج م ع ها 3 ص

 اك . (علق) نعلا قرح * فاعلا لصق

 لاقفم هرعش قرهزاهركذو رجأر اروناهلو ةب 0 لو ةبلارارحأن نيماعتتلارعنالا 1

 لدم زج أ ارولا اهلقرولا ان ْدخ ثحعس رلاتامنن ,ةراَوْخع حنش حاصلا ثدللا لاكو 5 ةنوج

 د تم س9

 ءاعققلا ةاو رلا ضعدلاوو 0 .ةةماهرعو قوذ نتاع ماهااهقر ووراخا ارش 1

 اهو عوم.ةلاو م دقو» توبديلا قرولثماهةرو“ل الم تدنن لوقدلارا رحآ 1

 و ةو<

 يخيتاملا تدمج تو ة سم رود رهو تورق ف ةر نادت وفشل لا

1 
 ه5 0 سم © سا |

 رعاشلا لاقت اكل نهو عد شن نك واعفق تعفقدقو يذلا ةريصقلا

 ا تك 3 ةيقباو ءاريخ سعاد

- 

 هل مود
 ركل مناف نأضااامأ تدرصاذا رع قنا منال ىلا انا علا, ارأ هناك : ءرهزالا لاق ٍ

 ةمو و هم و تهور 90 هع

 قااوشماذا لاجرلا | همت لس دب سش نيبو ”لتيقلاءاعقلاودرصلا نم

 و59 د هد 2س هرم

 00 د يتلا بخ و اهتحتلت اب تلا تارا نه رعزالا لاب رخلا قنوصخلا

 ديا[ دصم هَعاَققل اولاجرلا اهتحت لخ ديب رحلا نوما ىلالاجرلا هب ثم تش نم

 نوعطم ار مسخلا نوناكذلاا هيف لعب ىتلاتاراَودلاتاعتلاو ةرمابسحالوسا 0

 - وم هم

 تن د لح ةودار آ |ةعاج عدلا راما تيل قى هنوطغضا مث ضعل ىلع هضعن نوعضد 1

 عمد ه2

 لافو ل زل هيدشلا اذه 00 |نتعفق و 3 ع ا دنع لاقفد ارخلا هدنغ ذل هكر ارم

 ها
 دينار ءءاشلملا ناكناه ود لغألا يصل شسالا عس او دن ةفقلاك ء يشوه ىرهزالا

 وسّدوو ع5 مهو

 لس ارب صرخ نما كسلا فو صولا لالس ل لع صوار داظو

 حفقلا فاه عفقلا هلوق حلا كار ءالانبا لاكو معلا قارعلا يعننو هوقو رسشلا اين قياما ءالربكلابسدل
 .لصالا ىف طبسخلا اذسمب عفق ألاقي و نطتلااهيفل م نيل ل1 عقلا ى<نيدتلاف وةعفتاهتدحاو فاغقلا

 سوماقلا حرشف لافو

 هينك رظنبلو مضلاب وه :
 يدعم تا كب رس رشق ىذاارجالاوهو قي افٌمرجا لاقي ث للا نءىرهالا

 قكحو ه4 يق ا راد الناك اذا هلام عافَق ل برو لاق هعوأىأ اذه

 ىاقو عفاف رغص أ ناولالا ةفصدمك تبا فورعملاو ثملل اريغل اهلا لبق ىفامقل اىافقرعسأ ِِع 26 - نأ 3 8 .٠ « هوز ه 7 .-

 تلاع اننا علقلا (عق) عا 1 نيترس ارق ممل (عزمت) هعضوم فرك ذدقو |

 وحملات لق ونيس لاو عَ 3 سر علتفاو علقماو هلو اكوام علي هع هلصأ نم

 ص رالارش 5ةفيفختلا اوديدشتلابةع الق ا القلاو عالقلاو هممت و دوم رم
- 

 ه2 م 2 5و هد موم

 فضلاذا قسشني ىذلا نطل اشي 1ءالسقلاو ةهولقلا ىضواهيلعل دف دولاب نءعفتريىذلا

 1 5 هام نالت لطلاب 7س 8«



 ةغيسهدوه عضاوم هلوق
 ىفكلذكو لصالا ىف عجبا
 ىذلاو توقان مدهمو حافلا
 دارفالاب عضوم سوماقلا ىف

 هعيفعمو لك

 اذهبوه حو حو هلوق
 ىفو لصالا ىف طيضلا
 هحراشلافحوسوماقلا

 رسكلا ىلعاينمديدّشَتلا
 مىييبصم وملك انهاملقنم

 ١ نيعلا فرح »* فاقلالصف < ١

 رمش :جراخبقار ملا تع 00 عقمشتم ىلعاهئاوق لمت

 ريسلاو اسلاك اذا تاو عاق ح كاذكو ولو خبار اال يدش عاق ير

 ةفوكلا ىلاةماهلا ن هدم قد رط عالواقف ريس هبفرو هال ىأ هبفةرتوالا بتم هيف

 لاف لحر مسا عاَقمَقَو فور عم كمملا ل. و

 ةم ورم 2-2 م 927

 سيلج عع قيال 3 روش عاتق سدا -تذكو

 مه
 هآتلق روثلا َّتْدَر ا مالا لاق ا هاد في رمشلاب و

 متو اق عَ ) عفق ) ةءقعَر وثلاث عفعَقدِقر حوحو هلّتلق نس او عّف عَ

 م ادد و

 لاف عفقتاو

 (ايصاك ضونرف 23 حفشنم س «تونابتدف 236 عبضولا بقع دار

 سدس

 | 1 كح راق ناو تورالا 27 0 اكاهلئاسأ اونذألا ىلاعأءاوزثأ مَا

 همدو

 0 ق تع فقدقو اعمل برو ةسقاشوأ لعبور مول داامسيامأ تدئرااذا

 0 ءهء
 ل->-رو عت ىم- كاذب واهو امس يبدل ارش 0 صو وعشق

 اا ع

 7 ني 16 مل .دد عب 2 موذو اا لق ةذ_ةذقىلا فار ءارطنو ن دكا هوم [ لح انمالا 2 و أع 5 1 |

 تعفشت د 5و عيال يتلا ادعافقلاو اها اهعفقدربلا ىرتأ لا قف تضقت

 تا ص ع

 ثّيعف هب امالغتاةرمسحمنب 0 د>-ىفو م رض ةبستخة عملو ىه ب

 نبا لاق عسداصالاا-مبب رضي ة مس شخ عقلا هب رض ىأٌةدي دش ه عشق ةعدقع مساق هل انتقد
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 © ددرعمس و

 اعاضقنا عفاف ع مادادا ار اع هتعمتلاقب ه«تفنعدهفرصادادار 1 نمودو ريثالا

 لا :ىرهزالا لاك سيراذاةيالسصن تو ُمَمعتم ابن عاملا تب عشقا

 "ا رم حامل ل لوبا م راوَح ةخرعضٌة شي تحال اربأكلا

 لاك اهتعدلذ طقس تسي ذاق رتمادامكاذكت وكت قتلئالا مالا ميت :اوقنا ىلع 2
2-6 

 يل كن

 و 9»ىور هم د هع ه5 5 01

 لود#ءاعفقلاق سه اك 2 قاحاهلد يدار

 و هم

 نمحر خت راصق نابض ى هو ةيئراتما دامءا را لا ل و

 د ا اولصأ
 ةودوس سهم

 كسلا وءاعمملا ثم رمىدلاب * اهعتمس مقل اًةاصخم هس 2و
1 

 لاو

 00606060: 00م ذآذزذزدزؤز ز ز ز ز ز ز ز7 ز>ز>ز> ز> ز> ز> ز> >< > >7زةؤز>ز> >< >ز>ز>ز ز><> < < >< < ة5 000700701 1 ا

 0 او وين 5



 550 ١ (معف)  نيعلافرح * فاقلالصف

 مدس ع

 تعمد ىت>نيعلاب وَبقنق د ىحلطالانامسهلع لصتادقناحدقلاناذ- هو ىّأاهار ا

 قعقوىذلانا ىربئاهلاق امىلع كرو رجاوهلا ىلع دوعياهارعستا قريمضلا و ءامعالا نم

 ةديدحب اهمانس لص ىاهنعطوهوةندبلاراعشا ن 5200007 رجاوهلا صن هلراشكر عش

 لدّيبسف لان مناد يعرتاكت 5 باذا ضرالا ىةقاسلا هذه اوت لوقي ىربثبا لاق

 لبقمنرا ىلا «عقعتملاحادقن مآ زافنيحدقب هم اوةىرهزالا بسندقو را ًالاهذ_ماهلع
2 

 كن ف دحاو توص هقددنع عمسل مداح هلازه ند عسي اماظعراصلوزهملالاقو

 كرهزالالاغّقحت تلقا اوص افرع السلا يانا الا لثاتلقاذاو عمت لوقت ال

 مدل نم ْنسلاَناللوقلا اذهفلاخي *« نش 0 رد « ةفانلالوقو

 نا هلا تع «ىرهزالا لاق سبايعأ عقر قو بهذ ىأ ضرالا ىفعمعَتو مدة تدقو
 هو رج 5 ئه مدد اودع صس اج

 سارا عض فان ل ىجلا عاعملاو عاقعقرمو عسر حشعقتو سد. اذا بسلا نولوقي

 د. بس و

 خامشلاو خور لا

 ه5 ه 203 هد ة م 5

 مدصدرولان .عاقعت الث 5 فداعىأنلا ىلع أ ا!ستوك ذاذا

 ريرح لاق اولتراىأ مهد تدفق نعاولةح ا دايالوز اوناك اذاموقلل لاقيو

 ةوصس ىو 3 283 جسوءدعدو مدرس هر 0 هس دس

 هصقناندرعأ اذا لاقي امد عشت عمتك ن هلئمافو « ىدامعم كضرأ وحن عدعقت

 لاو زلا ضرعب وهفرهالا قاسّتاو ددعل اةرثكب ط اهبغ نم ىأ هددع ع قع : عمدت نم ىنعمو

 0 هاب نامزلا ريغت ف صد دل ل وعك ادهوراششالاو

 دكسلاو كلهللاو. اوريصيامو # اوسع او اوم اوطبغي نإ

 فتعمل ربلاريط نموهو راقنملا لب وطمخخذ ض اس وداوسد- انقلب راط مضافا

 نيببرحهس فتن :اكةكع عض هوه لل! ةو لب ناعم و مشعل نيفاقلامضب عقعتلاو وم

 ّنالك لذي ىم-لدقو هن ناك ى ذلا ل ىم-ةفرعم مساوهو شد رق نم نيتلسق
 5و

 الد ىمعمو ىرب نبا لاق ت تّوصتو عم "تام ترانا 0 امهرح

 راوغالا لاش أت اعقيعتو ادا.ح ا هلمخ عضو مناك ىذلا لبخسا 0 َح "الس عضوم هنال

 اتت طو ةرصبل انهض ون طامأ !تيض هعيعو نيطاسألا دايم يحل : ةواحر هنراخىف

 دو ى هورسو

 عع :هنالاء اقتحم عبو دا ىلا هسفلا لا اْساوباذا كلذو ة ةقدعال هال ان[ال عقعمَمو
 -”آ

 ةقانا فاضي ليقم نا لا اهمعسإ وباكمرلا

 ( رشاع  نرعلا ناسا 5



 "يس هس . 2 6. 0 2

 لاق م” ةفصلا قد اوووص هوملا ف دق لجس كي اكدارأ

 نععلا فرح * فاقلا لصف ا

 مسيمو بسَسفاهلسعب * منِلاهموق فام تلو

 لاقي نيس" البلا ضعي لاو ل لرصملا عقعمملاو ”هلصلا "0 ماع اهلضفم ع نمدارأ

 889 - هس ص 6 و 020-

 هتقعقو كيرلا دنعتوصئشلا قع 000 20 اذا مقهي انالفن الفوت

 5 2 هم
 و مس 3 5 هر و سوح

 ةنمئطشااوةقعقعلاو ةعتعتلاى عال نبا لاق خلاب عاقعلا مسالاود- تك اامعقو عتق

 5 ىو و عروس

 ف | ال و يبا ,ةلاذك 0 ةنشنشلاوةشنشنلا 0 5 00

0 2 

 8 يىرع» 8مم م 9 < العود 2

 0 ةسفن وق عميشي ندا لا را
 ا

 هس 2

 ٍ ةئملا ةةا<ذخ ا ثيد+ساىفو ةدحاولاح ىلعتشست التوملانمهير رقت:ىرخ لاح ىلاريصتنا
 - م -

 ع 27 ل ة2وو 1-0

 رمشءادردلا أ ثيدح هنمو توصل عمسئشا كر ةياكحمت هلو ىأ ها

 835 م 8 عود 7-7250 ل 0-52 هم مسوو 0 25

 اوهعقنت 0 ا ع اتت ل رو تمتد 00 0

 توصلا قاع“ ةراجو اعماقي هاتي ةناعلا ىلع حا ذاربعلا كلذكر

 ةنورلاقَه ما ما

 هسا سا. )ةلوسوم ء

 قلعلا قاطخر وما * ىقلصلا ىناجقعف ىبا اش

 هعجيو دش دعرلا توص عسا 0 اي هلصانل تعمت ىتفاداف فراس

 ْ دشنأو كلارعالا نا 2 وسلا لك تاتو وعقاعلا

 و هم جو 5

 اعقاعفة هاذ ىوتشلا دل 34 اعفاروادااح وعدا تقو

 دو

 به ىذلا عقمتملاو رعسلا قيضوناطا - دارو جو رمل لغات ا امرا ام عمعشتو

 صا 0

 هتقانفصيرتشكا لاق رمسملا ف حادقلا

 هس ه26 5 . هي رع

 عب راطشلاو نمتال عضوا 35 هد بح فرعتو

 همم 6-5 5 بم و م” 7

 عقلا حادقنما زافدسد 5 قلاب رجاوهلا صن نمنيوتو
 - _-2 ل

 0 ع و 9 سس هع

 اقمار ةفكلدقو د ايري سات ةواملع

 يرحم ءتسوو

 اهياع برضاه اكفتاز-هلوق 2 منع ,مىاسوتو ةمكنا اهيلع قد ا نال الا

 هلوقو هب ايف ةوىأاهدهح لكاغلس ا1ولاف مهلك اهلا خاف تقر رلاو حملا َح رقنحادقلا



 0 ب + تا ا ا ا ا عا 0 ا ل ير ا 2-7
 نا و و

 164 (ععت)  نيعلافرح « ىاقلالضف

 هو سو اوس وو دة هرس ع هدو م 29 0

 مدل اج ىف كربلا م دو 7 يم ا

 قراره سلو را نم عونوه لا ءاعيلا نم هيفنوُةدَتس قل ادمعدفو ثيدح فو :

 3 9و ني - سوس

 اهرهمابلاق اسودأ سها حوزتى ارعالد شنأ اواهتعب الى بادن لاقي كردي

 هد 7 ى

 . لطعسيمارعاهتمت هدف د لصفلاوى دم ءاسنءلاوثوقأ البا :

 د# بالام حاملا تمن 35

 مراكملاونأ دشن اولاك مصالا عقلا ىل ارعالا نبا 1
 8 دبس 7و سسص و تك سس وس 2

 نارصالاى عطر 2-/ هدفروبأنيحر حالا
 2-55 سموم

 نبرسخدملا ن انم مسُنلابرعناَترانلناو فلا ميوهو انك اوهو رشا مج ارشالا لاق ١

 2000 هرم 0

 ناره سالك مت ا اا ناوهو مش ةنعنعلاك لمقال ١ ا

2 

 لافاضيأن طب ةعطقون وش .وىطقمهيلاةبسنلا او برعلا ع ل ”رلسقةعبطقوُمب و ٌصماح ىأع طاق

 ناعم اودحاولصالاف ظافلالا هذ_هنمبابل اذه ىف هام“ 57 ةجيرتلاهد-_ه را فيقرتوالا

 عسو تا ل ا طاناالا تلت ناو يرام

 هنمّدحوا مدس الىذلاوهل ف و اهلغْم عاعقو و م ءام طظملغ هءام اعلا ) عمت ةالا

7 
 :سياوهقارحوُازو عاام ربنا لاق اوسهبف عسيماو دحاوا ب الا فاوجأ هنمقرتُح

 هول ااذااعاعّا موتا ع أواضدارملا للا ٌحاج الاول :الارابو أ قرحيىذلاوهوئثقارشلادسعب

 8 اهلك ت اح الملا هيمو املا نم برضلا اذهب تءاجرثيلا تاو اعاعقام يأ ٍ

 رز ساو مح

 0 ل ولا ةرابخلاوةسبابيلا دوا“ -كاوةسرتلاو حال سلا تاوصأ 00

 ةغبام الاه اهوخنو ىلأاو
 ةمص 0-05 و ة سو

 كدي - اهملس مال الين مدهسب

 مسعمو ه]ةيفءدسج ىف مسلا بد سما ردا انمئنهيديف عضوا ناكل

 دوس م 52و تي ضب

 اهسأرنماهمامص عت تغرأ اذا انتورعرو ةروداقلا تشعر 1 ضو نظم لا

 ةركمل
- 

 دو ه3 وةءوس وذفدوس

 ىو كحال_راطفحال_لانلاو < ةمقةلسمأ ثيدسح فو هدكرح هب نءفعتو هتعقءقو
"ّ 

 ريسعبلا سااملادلخلا كي رت نمدلصأو ع ّو و َريالو عدتمالىأ نانا عمي الن الفرش

 ةغباشلل هن د ودسدشنأ عزفمل

 نب م_دص ود ةهسو ه9 .<

 نسيم مقفي « شقا بلا نمد 5
 ن نع تسساا#ج

| 

 لصالا اًذكتاحالمالا هلوق
 رظنماو

 لصالاءاذك كدحالسهلوق
 لصالا شماهبو اضيأةب اهل او

 ىىيسص# هتك لداؤفهءاوص



 0 ل 510 500 7-5 7 2101111 ز زؤ ]1  ز] ز] ز] ] ]7 دوف 77 1 6 0 دي اا الا طي اع كدا دان ا اميتا 0 00 هلا

 ا لصالا سماه موقت هلوق
 ها مرقلاهباوص

 _(عق) نيعلا فرح  فاقلا لصف 97

دوا نك نافذ نمو مناك ام
 0 لئموٌدعّلتق : نشأت ا هم يب

 2م

 لعسفلا نمةرملاامأ ا ىطعأ تلقب مست ىتحدرسأب ىلا عم ناتدرأاذاو ةقودلا

 ضرالا نمت فعن ال بَ لوقب برعلا ضعب تعمسارفلا لات حفاامق

او ملت لسع ىثنمةعطقاهبتد رأت افدعْطقلا لهمقز و رئت 3
 8 و ل

 ظ هكا هللا ثمَطَقو عطارد معلول عض ذو عملا طقم وهفدتم

 ظ ةمرلاوذلاقوءاملا هيف مطَمَدقو

 ظ ركنا فرم ف نزلا "امعطقت * اهماستبا ثيدَنلاَع ا

 ١ اذاموقلا عطقأ قو جزم ارجل هاكر ا سيالا طعنا رار لود دبل |عوضوم

 ةزتبووب لاقءاملادادعأ لا اوعجر ةءامسل هات ١

 اوعطقأانلااذاذا دع أل هانم 5 مهناكرا اوتللاموقلا كر وري

 ْ تباصأ لاش :اهنعدانملاعاطقنأ سعى عطا سنالرا مهلاموقدوه يتناك ث يدش فو

 ع خس 0 رهو 2 هه 1 0 ى هذ

 عطقدق و ةركنمةعطق م_ههامم تفحاذا م وعمال لا. و مهاكز امم تهد ىأ ةعطقس انلا

 عطش بهذو”لق ىنارعالا نبا نع عطق واع دوطقءاملا َعطَقو هؤاملقوأ بهذاذا مكييلقلام
 00 1 و تمس :٠ 5 5 - ع 0 0

 ْ ماطاهرل و و ا ب م ا

 2 هج 7. يل «ءم ص 6 0 همس - 9<

 هلا تعسف مدان فظن لاهل“ الماذااعطق ضوملا تعطقلاّ واعد درساه زامعطق

 لالا دعما اوقهنمو
 هد ةءسو ل1 5-3 نيم

 ةرئاستا ع وشو شاشغ برشا 5 هرطش لس اف ضوملا نهلانعطق

 دلسءاهسلات ترطم لاقي كمل لانهرلطلا ملا اذا اذكو عض ذوعبامسلا تعلق أو هبقابىأ

 أ دريلادالب نم ترزحما تؤم اوءوُشوأءاطقوا اوفا تحلفواذكدل تعفو اذك

 نبا عطاوَى هو دريوارح تقوى دلب ىلا دلب نمتءاجاذا اعوطق عل طقترطلاو رطادالبهلا

 هاملاع وظقوريلفلا ع طلو موضع وءاملا عاستو د ريظلا 0 اا تلا

 ىفانملا تأ هرسفلا تعطقديز زوا طقس ناءاملاعاطقودلب ىلا دلب نم” حجي . نأ ًريسطعلا عاطتو

 لاقيواوآلا هاهم .واهتاتش دلبب مب ةةىلاربطلا اواعو> رفا دع .رواع .وطقءاتشلا

 لاقو "براقع لاثمدودممّدا اودحاو ىعع عطاوو د تاعط مولع مربطلا تءابج

 لاق ضةرغلا نمفنصوه عا

 او



 51 و
 لاشيامدا را ا ارك اوءوشن سلا ذه ىرهزالا لاك بنارالار عش للم رام تايه ل

 رورمسلا ةعاطتمو طيلستا] ايها و جد زاضنالا ملمع رسل! تئرالا لاش دعب ناسا

 اهديسيلاه 22 لعيب نما روا ودعْلاةَدشنماهل أط نط ىافرع سماع ئ

 ىأ اضيأهطقت ىهف ةزاغملا دعب طادنلا لاك نمو بالكلا هتاف م-هلوةكا ذهو

 نيرالا ضيلاسلا
3 0 

 اماثكا و ةتليص رخل يلعَتتَمذا 3 18

 م -ٍ -

 و 7

 بالتامهم رولا مسوس نم مما د اهتافيروُصسةعطعم م رعاشلالاقو

 ىلا رعالا نبا دشن[ بواقلا ٌةمطماسي اهل لاقيوأ ٠

 سم7 9 و مع ةوسسو سس

 بولا ةعَطمم ىلع ثننم * ىلْصف كملعتننمدا ى 0

 و 7 - هه 9و 5

 بدسم قرا 0 قات مل -يعرا

 ليخنا د اوكا عطقو هطاشُو هحرل ىرشلا نمابو رضىربىأ َى 1 رفاذهل اشي و 1 هوس 70 بص

 قير رش زالاهبسةوءانشكلاو لاك ى ذم و اهنا اعط ظ

 ا هرضحملا وأب وه هس رم

 مركلا فب رق قس الفو ضعد راكي «ىأت اعط وشمل تءاج لاَعو

 خاعشلا لاك ثيناو ردشلا لاعلان ما كييلاذا* ءاذسلاو

 00 دلل « ومشت ىدوألاةبار 2ٌتنأر

 لا غل تحيل نماهضاي قدا ى ملا ىهو ٌةَسَطقتلا درعا مو تايشلا ىفةدسعولأ

 بكذا نب حياد ءلقلا هم هريسبلاْئشلاوه لسا روس علال هم نود همنمع

 بعهذلا 1 قع هاهم هواه شأامو ةرذشلاو فذشلاو طرقلاوةسقااكريسبل

 وهييسبلاو ريكملا و المد او فرملا لهأةداجوهىذلاريثكلا لا هركو ريسملا ؟يشلاداراعّسممالا

 هيام مالا نرتكنلا لايستتساب 1 امنا نوكي ناهمشي وريثالا نبا لاق ةاكلا همف بالام

 اا ا تياقس صا و ماظاعا ا 02 0 ا.
 ايس هيج : هدنعلا دمت انف هناك زحا رخاب لا عر

 ىَرديالةعطَق ضرأ راو ريظنل اردد لا و زايدلا تاعطقملا و باد.#_علا نما و رطستسللا

 ود و 2

 نم ةعطق+#مملاوالكلا نم طاقن انبىذلا قتلو ه:تامئالىذل اهضاين م 1 ارض

 تيكسلا نا لاك ةعطق كأن نوال تركو ءىكو زوره تناك 1111

 اذ5نالكلا ةّمشحم هلوق
 لصالاب

 دعن ىذلا فرعلا طقن نودي

 رظنسلفلادلا



 عصن فق أيسولا ّناكهلوق
 ها َناكلد.لاخت

 'لمهملاءا,ط انوه رفنتهلوق

 عنصفو انهلسالا ىف
 نم مسىفاذكو و حرضو

 شماهىفو عمق ىف حاصلا

 ةمعملاءاخارةي ملا نم ةضسن
 هأ

 دينا سعال 00 00 ده 0-5200 2 5 00 ةنالدكو 57 احا ذي 201 )أ ىيزيوفأ دي 0 06 (ةجحت 7 يا ان ا و انا كب  ”*كيفياخا و“ اما ل 000 ها ةينؤت ين" 0 دانه نر دمي يور« ةرر ا ا ا رع ل ا وللا اح «” | |روص# 10000 يل يح ا ااا نبا 07#
 ان نايس 2 1 ١ : 5 ' 5 ١

 ا
 ١

 هللا ىلدىنلا قا الحرناثي دلاقوبوثد->اولإ | اَعتم .راصةلابايثلا"ل4لاقباماو ظ

 (عطق) نيعلا فرح * فاقلا لصف ١65

 .ه+ , ع و

 ليقو ماسقل اغولب نعٌتعطقاهالراصق بايث ىأريثالا نبا لاك ها تاع هسيلعو ل_بوهسيلع
 .٠ م - 5 ىو 4 هه 107 : ٠

 3 الامواهريغو ةيرلي ول ساو لشكيورم طا لي ام ٌلكب ايشلا نم طقم ْ

 رخأ اهبعملمي وةرضاهب في لنعاو عطقت 270 تل طايرلاو فراطّلاوالاو ةيدرالاك اهم

 ا

 اعرَدتْدا صملش 1| لا 2 اطقم هقوفاعصن ناك
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 0هنعاصاقم ضسأاب وسل أمنا لات لون اودي هنع امامي يلعداك لوقي يبارعالا نبا لاق

 ىعا را وو زل لع تسيل نساجإلا عا 1 غل

 اطل اديد 1 تاسسرالا ىلع د# اوبقح او تاخن“ملادامملا اودع

- 

 نماهريغو اعورانعتصوأ ديد ذعطق لاعياد ددحاو و ردلا ىعد

 0 .الاوراصقل انايُملا تاعطقملاو اه راصقرعشلا راجل تاعطقم ور عوتأ ل افو حالسلا
 دك نه سس 9 د جت سو

 تعط اذا ىلا ةالصُتقو سايعنبأ ثد 0 مرا

 القنا تمد لا تا اماكفراهنل ا لوأ 1 ةدتنوكت اهنألثرصَق عيال

 - ردع

 "يردن . ناك طا نم ري ربنا ىو ري واهرصقا اعط زيدج ارالا تدعسو ت ترصقو

 اه مدعو س

 تاسأ | ىعي ل4 ءاعطقمه.دعىنغتالق وهيبنعدال للتو در مسني هلئاوامأ |لاقف ء يشن فالتخا

 هٍيضو يوناو مدالا هلع لامع هناوستلا ل دبر لاقدر رلا

 ل را ماتا وعام: متيهلاوأل اق وبراغلا اول هاكلاك مس م عطاقتلاو

 حول ع واول بالا نم يرش عوده .ومرقمو مأر ةو فدلمو فال شم
 ايف ىلا لة

 5227و ه 1 هدم و

 لحرلا تدق نوكنتةسفلاعطقلاو اضيأ قولا عقلا علقم م شو اهتلعوو راغطتملاو

 ينال لام ياك عيباو ريا كى م

 ومو 26 و م

 عوطشلا اك انمنعْمشكَت 23 اهاربف ةذتسدعلا كس

 هدعبو مالا دا رنا ,وّدب واعم دع صاعلا ىبأ بمكشلسا ننجح رلاديعلرعشلا ىرنئيا لاق
 و سس روم ساضص © سد دو سىس اصدي سلو هو

 حيووفي بيجنا 4 تي ضسص او مر َّ

 لح يما عمار رس ةوهَستف عطقلا ىل لءوهوءاف اوربي زلا نبا ثيدح ىفو
 م 3 م

 امم ثيلا لاق هطاقمدوتخو لمسعلاو ر رحالا نماذكو اذكى ءهعطاووريعبلا ىناك ىلع

 رعشلا



 اوه كلا دب نيعلا فرح #3 فاّقلا لصف

 ٠ْ ئشعالال اف ُّط هوباانعتطساولاف [كهيدتن رك أعيطقا هَ ىع نراغلا

 9 سس 6 وص م

 مسيو كوز 23 اهقوم بنوع

 ىعسىرهزالا لاك عياد ع .طقلا ثيللا عن ” لىذلا محملا طوسلا ىريننا لاق
 25 هم سو صصص قاس نع

 هنوك ره و هنوولد و هلو ورقم وَلا نوذخل مالا عي 1 طوسلا

 أ عاطقلاو عطشادك وأو د مث تاك اظ عسب ارا 0 .هنالاعيطق ىهساض دن و امايقم وقف 0 2

 لسا امهبن وعطف لسا اء .أنوضراعب نيدلا قار طأ م ضرالا نوعطعت 0

 دى م9 د هدو

 دقلا نس ح ناك اذا عميطلا نديوتودتلا ىإ حيال م ديل هناو برت عطقم لدرو

 لطاملا هب عطب امو هاا عطقمو الأ عجب هلو دف هيَ ىأ الذ عيل دالخ لاشي

 و 2

 رشزلاف م صني مودا نب ل صفي :ثيحوهل ووك حاءاقت |عضوماضيأ اوغو

 عد م 9 وسم ع

 الجو اراغنو 0 د الك ممم ورا

 لللان هيو ”اط عاطقا او عقل عيا ا ةلاوعطقل وحالة ق وسلا لا 2

 موه و و هدو هو

 اهر زحت ةعطقىأاه رو متهمزح لاف للا !نمعطقلا امى رازفلل لسقو هثلثىلا هلو :أنمنوكس

 لاق للا نمعطقب كلهأر ناقل ركام ول_للارثنآ .[ ةلط عطقلاو ىهكىرد ندا

 ظ 0 رعاشلا لاك لسللا نمداوس قش |
 ميريل عطق طق ماسك *: .مووتلا فىرثقاغبابلا هتف

 منماو اهطق ثلا تعطق لاش دعطقام مسا عقل واعطقئرقو الظمل للان ءاعطقلب زتلا فو

 نماعطقلظملا لعجاعطقأرق 5 نمو هّدعل نم ماطلا لعق أرق نم باعث لاف عطق ةامقس لأم

 لسبللا عطقك نتف ةعاس ||ىدينيبناثيدحلاىفو لاما كور هيلا ةبلويعاوا

 (ىظعت“ ءاد 000 ارا عاق ةنفلطقلا 00 ودعا و دنيا داطل دبل 8 ملا

 مسهل تعطل زنستلا فوهريسغوزألان و هوو ناي لا هيسش بايشلا نمتافَمل ا راهتأبا

 لس ةفدصف سامع ١1ثد د كبتدح ف و مسهل اس ريكو وتد 2 و تطبخ | ران نمباش

 نكي مريت ال | نناناق مهللحو مه .ممابنمتنملا لهالوْ سس ههنا لف لا ةدحلا

 0 م م 9

 انثورصث لاق تا راصقلا تاشلا لاقن ال ىبا الانبا لاق و بنعدت الرصقلااهقصي

 رصقتلا فلا لهأ ب امثفصيال هلال ةلبا فع سس ف صوف سابعنبا ثيدح هلوقىوقب
 1 <-و

 طقم صبمّهلالوُة طقم ةريسصقلا 5 اة لاشي الفاهاد_>اوال تاعطقملا ل_قو سعدنال



 ظ2ظ2]آ]آ7*5 1 ]| ]ز| | ]| ]| ]| ]| ]| ]11

 نيعلا فرح «. فاقلال سن 6

 ةشاكه نمهريغ عمل نكي هقرافا ذاف همفا_مقم ناك |مدل مضر امردقب هلناك ا هنمعضومىفدعق

 آن عمي دملا و كسلا عاطقا اهتمواولزئثنخح اهب وكلم ملاوعشلا اذا مهطيط اسفو برعلا

 َناععممسراطفرودلا س انلا دكا دملا اس وهيلعمتل لصّئبلا داتا ةيراصنلاءالعلا

 0000 0 اوس راصنالار رود مهل اوايعمو "ىلع نوعلتمنبا

 نيسعلار هاط لاملختلاّنال هميسوهىذاا سما نم كاذءاطع؟انغاهتأ شي الخترم زل عطقأ

 رول نيرجاهما سو هيلعدتقلا ىلصتئنل عطلت موضعي اكو هاروت الف عقلا تا

 ئرعا لاما عطش وأ نيعلا فثيدحلا فو 0 اا 6و كرانلا حلول

 ) اوناكشد 8 ىف و تاون دال دال عادم لج رو عطقل ٠ نمّلعتشي وه رام اذا ىا أوم

 عطق واناهج -ولانيدهن ءنوعال دنا نال َنيعطتفُم هو رب و ءاطلا جفني عطنم ,ًناودلهأ

 ان 1 م مدو 0 د

 ظ 1 اولاقإ راظتلف عطشيل ءامسلا ىلا ببسي دما زختلا فوهيقنسخ ا اعطق عطقب ل 0 رلا

 لاك قنست ىت- ضرالا ن نمهسفن علي م فقسلا ىلا ببسل ادعو انالو وس ىأعطقدل

 هناا رص نأ ن أن ظد ناك نم هلع هللاو ىعملاوهحاضيا ىفدي زبح رشرلا حاحا ذهو ىرهزالا

 بنسلاو ا مسلا ىلا بيسي ددعلف هل أوقريسسغتوهو اطظمغتملدهلك نيدلا ىلءهرهظي ىحا دمت

 ! قادت ملم دما عطقمل هس وش لك ءاعم و هند فقس قس ا هد مد للمحلا

 هد قسد ُ ذل محدش ءامم ىف لعدلدا رآءارغلا لافو اهم ت د ديدشا 0

 هانعمىلقو لبا اوهو بسلا ىعي هعطقمل مهتلادبعةءارقفو هانا عطقل م هلوقكلذف

 اعطقتك عطش : ولعطُش 10 وثو ٌتوهفهسّفن عطل ى-هقنعىفدودشملا ليحل ادمل

 نوثاذ سه قرعأال ىحضالا لاكا بق مميت لصاذا ىرهزالا لاقو هوواصنق ك يلع لَ

 ونأهاكح ل 1 م الو عطش

 هنطيفثاسنالا دس كم عبطقتلا ضو سو ناعبلا عج و عطا او ن درعلا نعةلل_بع

 ه.لعبلاغلاو وو منلاو غلا نمةفئاطلا عيطقلا واعبطقت هنطب ىنالف طق لاقيه اناسأو

 عا ملقا رشعو س#*-ىلا ةرمشع س ة-نيبام ل. قو نعبر أ ىلار شع نم هنا

 تد قاحأ أو تيد ح مهدنع هريطتو هدح اوءانن ريغ ا هروسسلاف عسبطاقأ أوعاطقو

 نمق تش موهل بقول :لمعبو ريسدلج نم عت هو : طوسلا عطا او عطقلاكة طقلاو

 5 ان - و ىوث 5 -- ع 1

 ىحو عيطقلاددسعوأ معو فرطلا طعم اوهلقورصشلا نمعوطُةملاوهىذلا عمطتلا



 يل 00061

 6س نيعلا قرح « .فاقلال ضف

 ىاودسغتف ةيلهاملا هأىلا اودوعت ىأ مكصتءاسرأ اوُعطَمَتِو ضرالا فاود_تفتتأ||
 ع 3 9 - :

 اشيرقشاهونبو مئاهىئب شب رقلتةتمكماحرأاوعطقتلبقو تانبلاا ودئنو ض :رالا
- 0 
 ىلا سمو ضأن الخلا نالفّدملاقيو لص ؤولاذا كلذ ويباع زو

 لاقوة بيرق يارقب هيلا
 مه ع ىلوص هج 1 8< 4

 اعطق ايعاشب ىدش دك »* هت ةدنأ ١ 0 وا رن فاعد
 6 م

 هيعمل با هدا قو تار رجهلاو ةمراصمللة م العاتيساص ملأ أرملا هسفعم :امدعوطقالاو

 رقت :اوابساض لاق

 هدو

 رفد ة ءوطقانهيلا ع .ايعذأا مراح اكو

 لجروداهيفب نال كذكوةعاتلا نير .طق لجرو سان *دلإ بضرب لا

 4 أرملا تعطق دقو مانقلاةزاف عر عوطص:أ اؤزرحسلا اتش تسوا ال

 ىءد

 تلعب مأو قر عسا ارا هريسغو سرا ىف عطمقلاو عطقلاو اعيطق تراصاذا

 25و

 حطي ناك فروا علشمبأسأ هلو نبا ثيدح فو هيغو نمسلا نمي سّنلاو هور أ

 ىذهلا بدنجالدسعو ًادشنأو 0 يدا شل ناك لاغدك يناضل

 نين هانا
 ص نعاس

 لبوط اوت عت ق دواعي 3 اليشم

 وو مه عم

 ليس ه رولا عطقلاو هقيضو سلا عاطقا عل لاثبات هنرك ذاناسناتنأراذال وشي

 ى ه< ء 70 2

 مك يفك دج مالا 5 طقس للا عطف لاقي نعوم

 ندم اداب مقيد جلا نا نق ثلا سا ريدر مول

 ىلّنذآاهابا عطف أو هنم هت مُمعطَتلاوهذخ ئوشلا نم ةفئاط عطتقاو هنمٌةفئاطلاّئوشلا

 حاردلا ضر نهةسفت ئاطىأة طقم ًواهايا عطش وأ أ ةأساهابا هعَطَمَتساو اهعاطتقا ىف
- 

 لاق لتقف يزيل عما هلا جب !ثيدح ىو هلهحانأ اره عطقأو

 كم ءاةريغواكيلةنوكيعاطقالاودر هاو ُ سيو 0 .اعانقا هليلعبع نأ هلأسرين الانبا

 اهاناداطعأف هاكلماهنسو هلاهعطشب :نأهلأس اذا إتفاق امال النعل لاق

 مامال ا بة دحالاهيفةراسعالو اواهملع دحال كل مالى بل ادالسل اومعف ر زوحامناو عب ؟ اطقأ او

 ”ت هسوو

 همقءانمل] هيلع هردتب وأ هنمنيع حاركساروأ هلا ءاملا ءارحاب راعي جياد هم عمم

 نفنالسملا قرط ىه ىتلا قاوسالابةدعاقملاكندلتال قار اعاطا عادفالا نمو ىئاشلا لاق

 ١ ٠ - رشاع برعلاناسل (
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 ادكربدلا عطقااهلوق (؟)

 ىالهاوقو رظنساولصالاب

 طة لصالا شماهببدذح

 هياوص ىذت 3ةصصدسسلا

 تسنميصلا اماذا ىناو

 ل مق ىلع عطق ىندواعي

 ىلذهلا شارخ ىالتدسلاو
 ىيععم وك َ رحو ها

 هلعاو لصالابضاس ادك

 الشمتمث سنا اماذاقأو
 ررحو



 1 + و ًّ 5 5 وه م ماع دع و مما م مع .

 ملاذا مالكلا عسيطقتأ صاو هتطالس تيهذ هناسا عطقناو هيلا هنا سحار هتكسأ هناسل عطقو ضي

 0 هناسل ىنءاوعطقا ةينمعلا هنأ. ام ادرمهنب ,سابعلاهدثنأا ل ثيدحلا ىو ٌةطيلسن 1

 20 8 هع

 رعاشىب الاف لحرمان تيد اهتمومالكلان ءناسالاب تكف تكسي ىدهوصر اودوطع |

 ف قح هلنغاذ_هنوكت نأ همشد ىباطحخللال اق امهردنيعير أ هاطعأةةناسل عطقا لالي اءل اقف

 ْ ل رو 000 11+ ةلداطغأف ةرعشلارهل ضرعتف هريغو ليدسلا نياك لاملا تدد

 و ا 100006 0 و 8 ع 9و 5 مع عمو

 يفسر 0-1 اكل قو خب هن تعطقنا اذا

 0131 لتديس بدلا تدل اوه 0 ١ رعاشلا عَ ًاوةعاطق حقو عطقدقر هعطقأ اولوقلا

 0 مهدد ع ب ور'و - ده 2

 06-00 وعطقاو عطتتاو ب عطتو ما اهب اولداعأك اذهو 'يدافلالاهاهش_ علا

 ' وسلا عطقناو هصمراغ ضل ةاسنلادريماذا عاشو ينالاخلا عار ساكبلاو ع
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 ةققكومدرغس عز عاذ هب عطشتموهف 3 ةقاو هيعوطقموهفثالغب عطقو الكر عبلاو

 ناك ا داوهىللقو هعملرج» نأ ىلعرد_ةدال ع ا ًاوأ هتلحار هلع تماقوأ تبهذ

 2 هرم

 اذا عطف ديعطقومواجر عطقت ااذادعطقو هلامو هدازبهذو هستلحارٌتبطعو هبعدبا ار ةأم

 مووو و 6 سوو م و هممد5919 ع

 قلوشي و بنللا قو هيدر 2 . ود خوي ىأ نود طبقت اديشقتث يدا ىفو قب رطلاديعطق

 هس ريبس7 دع وه 7

 ميمي وورعلا فوهمعبأ يوقد 1 أاعب عطقي طقم نادار) اذا ناك ثم , دا فو مهانعطتقالانئش

 الطوق عطل ,هفاعاطقاءلهأ ا!نع عاق ادللاءبب د رغلل لاق 1-8

 ىو سب سوس

 0 ثمغلا تءطق ادقلا ٠ كذع عطفا اذاء علا تش اووه كرتين وهما 00

 باو رغلالاك بارضلا نعَرْشَح اذارعسعبلا ءاطلا مت تشب عطقملاو با ارضلان ا
 همسو ) وص يب و 26 دو ل

 عطوة وعلبا انواكز د ةسفل تاسست انت ماه هر "نها فصد
١ 

 رل صم
 همك ا ساس ٠

 لصمولاٌة ضارب عيل لا واس رسا هبل عطق 4 / عوطقةقانو رشح دا غيفاعتز
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 ْ إ ةراشاوهو ةيلابلاةيرقلاداز ًرنالانب لاو لوقا و هلا اعطنوأ ًانيدأ عي تعا دق مشا

 قاكمقىونفدانا ىدوأف ةيدابلاب]جيرتامّلةلانمال أ نماعربعو ًاةيددغل اقئنامللا ىلا

 ا لاق مش هنع ىنولقنتالو
 هس م هر

 اه ءاّوسنا ضرأو سان سانلا د اهانسسءاك ردنا ةعشقلا ىوتحتال

 ا 93 اانا ٌلَدَقا والآن اوال ٌتنتثدح اهانسم وق
 1 اه

 و
 ا 3 ضو تاو دق عاسشقلاو َنانالا سي ٌقيءادعاش لا نئانذلا ىعس ىذلا ءللاك

 وس لس َ

 0 0 2 را ع

 و 0 1

 هنمقعطقة عنا ارد ا مقا عاذل باسو 0

| 

 5 ا 0 ا 1

 ٠ ا كو 2 را و َعَسْفأو مغلا سم ادقو غلا عشقت اذاءاههسلا قفأ ىف قبت 57

 ا لمفأو ادعم لعفاهفد- م كراك لذوداةعمللاغل اًكتاسوكعم اذهءاح ىحنء الاف عشقنا

 4 9 دي ل :لكوعب زانت دو ملا ردو م 1و ريعبلا قدس! و ذزعتمراسع

 ا 0 َض

 0 ":1كاذكو غاقأ او عدصت ىا ؟ ناهسا (عتقتاقستمالا تي ديالو هعضومقف

 ًااوقتنت موقلا عدو اوقر ,فاواونهد ادا ميم يع رلا

 وز وو و مد

 به | ٠كيلو عتفلاو لا ءالا نبا نعمذه اوعفترا مها نعو اوعاق؟ املان ءاوعشقأو

- 

 9 انعأ

00 

 ثا تا

 7و

 1 3 * ٠ ن0

 + حسم ستم تع مسح د هدد يي م م ع

 .توص عاشقلاور ربكلا ن.هاههم اهنع عطقنا ىذا روهلا طل ىلعأ عم فلاو ماجاوماججلا

 سارهمو الاقوى لا ضل
 هدم و 5 ن9

 اليك ءاءارقنمدقفت 2 7 انتا هءادنئاكا

 رعااملكيكت ايلا ورة اتا دخن سف هيو عسق :ثقاهعجو ةماعلا ةعشقلاو

٠ 1 
 مسا

 رم م لاه 0 فوغ

 وسه7
 هع ومع

 امش يورو أرادت اا 0

 0 و سو

 | ىقوقلا ذك و ىافافكبسا 0 عدلالاو نا هتلانا وسر رب وهردصن منانملالا اهعلتش



 تاجيل 0 يكد“ سطل دع
 اا ا

 نانؤتمكساا نبا هعضوؤ عز وقد او لاقود سفملاو لاذملا بانى تاون هعضوفدلة اق

 ةعزنفلا 9 نمدوخأم هنا زعم ةقو سدح ىسلا ن 3 طو روصنتموا لاق ةماعل اهمف نحب ام

 8 و صرع صدع

 ديد_كارشملا عبر : :ةلاو روج ادا ودعي حمو ودي نزلا حرف مالا نس 1

 دك جسو ع 0

 رو هفل ادلب او ضارلا برغل عزقتو براقتمىثموهو أعم عمو اءزق عزو زو
 راعلاوى ىزملا مسا َءَر وقو ٌةَق ةرخةعطقىأعا عازق هملعام تيكسلا نبا لاك 000 راغصع ل ْ
 و نب تيمكللادشنأو يئاضنلا نعي عروق نال دلك ىلا رعالا نبا لاو بلعت نع ظ 3

 - دشلا لمت نربكلا اوه يبارعالا نسا | ب 7
 و ةلص سس 2 8 ع

 اعود يال 0 قو اناصح 3 اهحرف ري طاقرانبدمأ تنا 'ذ

 سدر ب 52 2ةرم عوض

 أعد : راقت اوهلا نم 10 مكموقلّدجلا ب أطغأنإ لقي وح
2 

 اسناد ا لاعام فصلا اح هناق حاصلا هبق او رثكت لي

 ه-2 2-5 و ميس

 اعيعقرار انااا 2و د مكحاسل» ناز هاما

 ىذلاتببلا اذهدشنوءانر ردا عّروملاو ىربنبا لاق فاقلا ىلا عجرم عّرودئالق: علاق 000

 هس و 3

 ىازلانو كسب عزف ءاممالا ىف ىكحدقأ مت ىراوجاأ عررشتو سرا ءرقو تكلل

 ايدام ترس لسفر دانت عملا (عنقإ 0 فارطااوهف مدأ ءرمناكّن ا لع طاح ليبشوعلاا ثم ةْعسملاَو *َقلا 3
 هنانرةيونمقملات ا

 د 37 و ردا قلب ملاوا

 نحال لاك عشق ةعجلا وعانملانمهيفاملاناوصرل الاول نيذضاامعرو
 هع -- ,و 5 سوو 12 هاه م

 0 2 0 ا

 هذع عسا ىدلاريبكلا لسجل ع مْششلاو ضبا عفتملاو سمابلاعشّلاو عسا "0 بْطرعأ

 1 ل مي نواس دوا ٌريكلا نمعسل /

 وار يتاح ليتر ان كمارأكا وُعُمَصلاَوبرصَيو .دوددرلاف ريكلا

 دلخلانمةساملا قلدنا ةعطقلاةعّشقلاودعكةلاوُع ءوشفاكاد لك عجو قو زلااضيأ |

 اذكههناالارديوةردب لم ةعشقهسامقنال سابقوخ طع دحاونا لسيقو عض علو
2-0 

 لاك راف وَىِنَداَر فوك نيةلس تاير لراس عاقل اخ قلا نار تعالا نيا لاشي |

 عقلا ادار ارعب هاا نبا لاق سلي دما انيق اتدملاو اهلمشقاهيلء العا اذافيهلعانرغ ا

 (رشاع  برعلاناسل 14 )

 ا

 لصالاىف اذك مربالوهلوق

 انوصةمىره ول اهدشنأ و

 هميضعمورتك عضومريغف

 لماذا نحارلا لاق هلوق

 لعلف فق 1 مالكوه دو

 لوقو وأ لافو بسنالا

 ىددعم. جز



 07+ نسافر + فاازجت 1
 -ٍ د 3-8 ىو هد

 راغص شيري شير عزم مههنو شارل يدر عاما اعزقلاو هشير نم ٌقراممبسلا

 رعشلا نم 0 ٌةعْرملاو بانثلا ن ا اعل

2 1 

 اإل 1 3 هش 0

 كإدركسو ركل فيلا 0-0 رسمي تي
 طلسم عاما كبس نعوض ال ا ا اج ع ع ا حل ا اولا عدا رحل

 عبرا عمرباطت ةنقر سا هسالا هسأز ىلع ىربال هقرفتمس ًراوعش ويقرر

 ىدلا )كنا نمعزمملاو عز ةموهفان امل قرروا نم عمم :لا عضومةَعرَلاو و ةدو

 ول | سوو

 دشنأو قرح هئدصان فش

 لالالا نم #* ىيوعأو ع رمل عا 1

 وهةدسعو أل اكو تشارك للا بويل رهو ةقلخ ةيصانلا قيقرلا ْعْرَملالمقو

 قو هضعب كرتورعشلا ضعذخأع + لاو صك راشلا عر زقو ورسالاوقلكتادسشلاسرغلا

 هضعل ٌكرتو رعشلا ضغيدخأ عب عقلا نعملسو هلع هللا ىلصدتلا لوسر ىنهجرعع نبا ثندح

 ةمرلاوذ لاقت لكن مفيغللا عيرسلا عّرتملاو
 وسد هع كو

 بّتَناهَدصالاوءارضلاآلا د هل سدلرامطالا ساطاع قم

 070 و 3 - سل تمص” سل

 لو ىهال هتدرح ناسا لكو 4 نة ماريشب ودعي تحبو 23 مق0لاقةراشبلادر عرش شو

 نب مح نص هسو موه هلسم هدو ما 6.

 اودعادعلدقو الهم ديدش رم سامو توزع بورتلا عرقز تقرت ادم هريغب غشت

 .تاصنمرفو اب رهفتاغاذا ٌكيدلا عٌروقمهلوقهنمو ىظااوربسعبل اًكلدكوادددش
 لاق 4

 هودع ف اذا م عرتوهاما و سانلا عزانقن مذوخأع سل هنال عرق راقلقت الوب وقعد

 عز روقلاقبامناو كيدلا ع ةقامهدح ب رهف ناكيدلا لتنقااذا لوقت ةماعلا ىمصالا ايراه

 هنملعوف عروقوابراهادعاذا عرق همضلصالاوروصنمو لاق عزتقلاةيالوَباَغاذ اكيدلا
 هشقات عي ىشلا لاك 0و ةبلامل زوقلاق تمكسل انين وقعيلاخ ”ىشنلا لاو

 لاق اك ناكولوهعْزانق شيفات ىعععر دوقرع_قت :ىفطلغ دقور وصخ هول آلاف هع ءزامقى ِه وللا

 ئذلاكيدلا نمر اذا كيدلا عزنق لوقو قا علا لهم ماوعضعن هب يهل فرح انهو عزت زاخ

 هلتاق



 1 (عزق) 2 نيعلافزح « فاقلالصف

 -وومو #7 7

 امرنا ناهيا ذاوا عشر دم 5 هيا فاشياذ اركان

3 
 رسوهورئاملا عشرقلا ورسعولأ بمن اوهو عسُترفملا فةغا ةسبهلا نيثلارعشنرقملاو

 ناسنالاد_س<رهظاذال اك هنا برعلا ضغن نع وى و هقاحوهرد صقل راامدحب
 ص سومو نو 0

 قشراورساذٌعئرفاورشت لا بستن علا لاتعبر دو 04

 تَعصرعدف وب راقتاهقةسسم لبق :وةصِبق ةسشم ليقو ةسسكصة عم 8 ( عصرق رق

 و سس هم 2 مود

0 

 عزتملا التاق « عصرقت لو ٌكاستتساذا هسا ىف اس كس ه- 0.
 هدكدودع#2 دوم 3 - ومع 0 10

 ُصاسشنالاٌةَعَصرَعلاَو يكل عصرا فيعض لك اة ايار يصمت

 ىفانا هّمعصرقو هيام المرمى ا اعصْبرشمهَسأ اراقب ىرهزالا لجرلاضرتاقووان

 دشن ور اريصقلاروللا نيم صولا ورا هنأ

 ةهدمةمضص و هى هند ري هم 2

 عصرقلاريصقلا مأ 5 عنعتلا لد : وطلأأ #3 خقئاروللاىأ 5 مضت اسناوأس

 ةثةهم و و

 لد عطرقلا (عض) عصرقمو هفموللا ن مهدحو ل<رلا لك أ اذا ست ىب نمءارعا لاو
 88 وو 2 ان مح س ساو سل هع هو يم

 نع تسال د 00 ةاوياحرا و 2 خا (ِ رج ن غو لب ؛الا

 عطقع رع «(عزف) ةعمْتمل اوُةعُمْفلا تسالل لاقيو ءافلا عدسة ملا لاقي و عارك

 ىفاموءاقستسالا ثيد-ىفو ةريبكل اةياصسلا تحن نمت هاذ !لطظامن“ اك قارب اءيسلا نم

 7 و عك هك

 رعاشأ الاف و ميغل | نسا هع : :3ءا_يسل |

 ندفع د ضعبل كريب اضع بناَعم

 تيردسيؤو رخل ىو املا امور يدحاو قرف باعسل حلا يق

 و -م ص 6 99ه

 عطق ىعلافد ردا عزق عمت امهملان دوعمت لاقفنيدلا بوعي رك ذنيح هو هنلا مرك ىلع

 ىلاهضعب عمت م قي مالو كا ارتمري_غاقر شتم هضن وكن باصتسلاو ءاتشلا لو جاهنال باصسلا

 :ة فمش هرلاوذ لاق اف كاد دعي ضعب

 ماها عرق ارد اك هيلعالمهاطقلا بصعىَرت 7
 0 م 1 وو 4

 قبو وأو م ضب مقسم عرق ةقانو عرق سدكو طقسف عسرلا فق اس ”ام فوصلا نمعْرشلاو

 نعالج باتوا هنردخ ىلع هماخت لبا عرفو هوانغ ىداولا عّرقواعّرفَعزقدقو ضع '

 و هم - 9و

 عزقوانزلادأو ةانعقلارداونلا فو لوقلا ف ئّدغتا ذا فهزأو عقأو قطنملا ف 4كعزقأبرعلا



 لصالاءاذك عدرقوهلوق

 ةرامعو "لمهملادو فاق

 هل سحر ش عم س هوماقلا

 هلمهأ (رفعك عذرقلا)
 ديرد نبا لاق و ىرهوشلا

 (عثرةلاك ءاهلبل اةأرملا) ىه

 اضي ا ىرهزالاهلق: اذكهو
 ناسللا بحاص هوعككو

 ىدعت ها ءافلاب هرك ذك

 ءافاأ ليسا ثري

 هبنكءاهلملا ةأرملا عذرفلا
 يعمد

 لصالاءاذكلا ىرضهلوق#

 سوماّقلا فعطرقلاك هلوق

 مهردو حرب زكوه

 (عشرت) 2 نيعلافرح + فاقلال صف

 5< هم

 قدزرفلال اق لذ ع

 و م - 2

 تانملاو عرافالا مثارح ِ* ادوكص نوددحاوكناك
- 

 ٍباهملاوةبلا هاو ىلعام_هُل ؟عراقألا وةسءراقالاوةم_ةلعنب اعزب رشد وجاَتلنا

 00 م 0
 رلشق نب هد واعم هوج(تهلافتنبل كل دبى غسناتس نب داعمن ميشال اوه ع رقالاو

 4 5 مساس | سرع هو ة 77 ر ةهريوص

 عرقأر فقل دعامة بحابش #3 مكباصأن ام كفر نم ىواعم

 ول 95-

 قوت يور نب كلامي نزاملوقب هيفو متن داشمدي ندع ب نب سعم دبع بقل عورقمو

 ى هسؤو ى 9 دى و 9 - ف ل * 5س - 290

 راق ع زاقمو عو رقمك نار انه نال مق و رعنربسنعلات نب ةنامحه

 وشو ةقانلا فن ب طهز مي نم نطب وبأ عيرق ىرشوملا برعلا نم نطل د رقوسونامسا

 و هه م5 وه 27

 0 رقما عب رق طيضالا اونأوهو مني ةانمدي زندعسنبعك نبف وع نبع رق

 ( عرق )» بقنا ىأب حرقا امو لاكدربلا نم ضقت ىأهسلحىفلجرلاَعَسْنرفاو عقتما

 سيل ىلا اهأبا ىهليقوةشحافلا يبل ىهلبقوءاخلا هلقلاةَي درا ا ىه عنا
 8س هوه م

 علق ءأ عا ىرغزالا لاقوة نوعر ىرخالا عدتوا ينص ىدح ا لمكتو ١ اءواقماهعردوأ ااهصمق

 ثيدحهئمو ءاهالا ىهلاق عبرة اكى هزشائلاةآر ما فص ريتال نبا لاق ءاهلملا ىشثو حدر و

 ْ ءاسنلا لاك هنأ مهضعلن ءءاحو ىرهزالا لاك عمنننالو ىرمضا عئرقلا نهنموةفصاولاوأ ف صاولا

 دبس 8 هوس م هم موس 2-0-0

 ىديىذلا عْرقلاو عئرَلا نونمو عمععسناطمشسو مج ةعماجو عبرت ةعبارن مخ عدرأ

 |. لاشي فسوواادلا يلع نوكنراخصر و مارعلاو عرتلاو بسك امىلاجإلو

 و يآ 0<

 ةلايخلا نسما عئرقلاو هيلعامو هفر هتعثرقو م١ فلا عبرا اوهنءادرو هفعضل ةأرملاهمسشد ُ

 1 و

 طيني ذل ورسكلاب لاو لااا مالا لمعتز كلو لاملل

 بشق ةيوازلاعوذ لا (عدرق) لسجر مس عرقوب مو هيدي ىلع لصيولاملا

 للحلال هلا 5 عيدار ةلااهاوأملئايّتلا ما رعاشلا لاق لمحو المج

 ةعدرق "داو عدرتلا اوهل قو عطرةلاك لب هلا ا ولات ولادلا فب عدرقلاو
 سام م

00 

 عيسترمملا ( عسرق ) عودرشلا كاذكولاق ةريغصلا”هلمقلا عونرهلا عنرهةجسرتفىرهزالا

 ««موو

 عاطسوملا (عشرق) ا ب ءىصخنملا

 نأ



 اغا (عرق)  نيعلافرح *« فاقلال دف

 »م7

 ىلسم هتاف عرتلاىفاوثدحتالثي دحلا فو ههحوو ود رطلا سفن انههةيدار ااوهالعأ ل سقو

 عرشك اهفنابنل اوم الكلا تاذضرالا فوك. نأو هك رضا, عرشلا نياق

 دقاعرق ساب رلا تصويت المعز رذ ضرأواهتحاسرا لا قو نما توادناو سأرل

 هيلعهققاىلص يلا لأسابس ارعانأى لعشي دحفو الكلان ءآيشاهيف كرت لف ىث ءاولا اهتَدَ 7
 هم م

 , واهس فاح ق بدنا ياو ودل راع م ا ياسا

 0 2 سود س2

 عراقالار روفللا نام نام اوق * ةيشيح ٌهْضْع 0 اللاك
 2 موس صسودمعد

 ىداوغلا لسن م عرُلا فام د# تارصان ضمن صلا نعر ىارلالوقو

 سلوي ىنل تيلادوك عر ضرالان مهيالص فأن :اريغ عشاان

2 

 هنكرام 3. قالك اولظرا فن رح ناك هن عشومريخ تيب و نعرف 1
 0 م ِ 5 2 -

 هئاقس ف عر رقأآو تن بالسعا طق ته ةعل درقن الغنا تل دام مهل |وةهلمو هفقسهسعل درق ل قو ١

 ماعطل اهمف قلب عس اولا ار اع هملاو نخليه تل عراد برحلات

 ة3-5و

 ميقو عمج ىأر ارجل اهسبف يم اعو حرا َع رتاينجي ريغصلا بارا هع .رةلاورعو أل اقو

 رو سان س2 1و 2 هر 7 هم 7

 هعارقلاو فكة مقرام هيلع تلعجاذا تخول ةرقأو نالقنمىأ عر ةمناَفْسِلوعت

 هلعدللا ىلص يبا ناكوةعر ةدحاولا نيطيلا لن عرتلاو زانلا اهبحَدَتَعي ىلا ٌدَحاَدملا

 ىذلا عرقلا كرما لاق عرشلا لمعتسين ملقوءايدلا بر ءلاهرمستامرثك أو حرَلا ٌبحيرسو .

 دّشنأو كد رعتلا لصالاو كم رخل اوناكسال !ناتغلهمف لكؤي
 ص مس اك - 0030

 لو عرشبهدبر * سما بزعلا مادا سب
 نبالاق اذككلكمالاةنينحوب أك ذي اهمنان لذته رسارع تلاوه ْ ١

 مو < 5 وبن 5س راع ا 201 7 ©مسو 2و

 ىرملانمساشقلا لج عرقلاوةعر تبشر لاقل 1 وةنطبلاك ةتيتنمتمو ةملاو ى 2و

 نمانداذارفاسملا عرق لاقيو ةفشكتملا ىأدعْلا# ةءوسلا و ءاعرتشلا * ملاين الفءاجلاتيو

 هعرقم ىفنالف عرق ىارعالا نبا مادا ارم ملا عرقا . الاناهش :رفاذا اًرساهراد حرش اوهلزنم

 نارا عرقفار ءال نبا قّلاوءاتسلا هاكهيرصم ىف ب رصودصركم ىف صرتو هداقم ىف دلقو

 ءاعرقلاو ىرهزالا لاق عضوم لارا طفعااذا عرقورسقتفااذا عرقوِلاصتلا 88

 م طءو-

 وأو سبا-نب عرقالاناعرقالاو بردعلاو ةبشعلاو ةسداقلا نيب هك قيرطل هاش حيز

 ىفادكناعقنو'اماوقهلوق

 ررعلو ناعقت

 اذك للا ل عرقلاو هلوق
 هأ رظنسلولصالا



 لصالاءاذكر غلا هلوق

 شما-ممو اضيأةياهنلابو
 هأ ناو رهنلاهءاوص ل صالا
 ةرامعةعسةعرقلالقوهلوق

 || ىلعمملةمسل عفلاقع :رقلاب

 مسوريعب و قاسلا سبأ 1

 ىلع ةوسل ىضلاب ة هيعرب لأم

 00 طسو

 (عرق) نعلا رح « فاققلا لف

 هفاسخل ا ع َرقأد وعون :ارطىأمساختست دب تح ىلا, حىنلاومو ع رثأح دقو

 لس قي ناكاذا ع 2 ةرينلع .رلا 2 ءرقكإ وق ةردصم ع امل اوئشلا نع عدا 4 رقوهفاعرق رقع رق و

 نالقو ”ةصصتلاووروشملا].هالثاك اذااعا رفا عرش النالفو عدراذا درب ةروُسملا

 ًً انو ورلاك ا رق لاقت و عر عرق لبر لبق عدن :ريناكت افتر حوال

 يامعا ع2 9-_-

 ىزوبو هسأر حاج ىص « زضالل عرشيدقفي عد
 1 2 1 فم

 نوكيواقكعارقالا نوكيدقو اذهتي رتمبدشن وق رطم ىأ 1نرقمو عرةمنالف دمعسولأ

 موو" ووري مما وج دوس ع "9 وع ع هوو ع
 | ١ 01و انتر ودع وأو تع دقونتع لوف تحراو ضار 00 ةقاطإ

 صدع  صاقدعا نهد

 د :رقوهمكسأع درقىسلا ع 0 رانقلا لاك ذاع راو بحاص لعل جلا عرقأ او

 ظ ىبركل ايل ثم نمأتُ سنالاو نالا نم عِزاذا مرو ىلاثأ : الاهم لا عراو رو

 عرقأوتاطيشلا عرفت اا اهأرق نم علا فرصتا نال يسلب وةرقبلا دوس "1تانآو

 هيو راد نو نالفد ع رق لاقي لدوهنلا عجرراءارقإ قدحالاٌعر رق او حك سرغل
 باع )و 77

 قرب هسأر باج ص 27 را ا 3

 2 2 دهص 95 39

 ظ 206 : الخد اكمل ع .رقو ةلديتسا قط ارهعر ولد وبل ضار وعلا ىصفر :رصلاكأ
 ظ | 00 دفن تق كتم عرتومل رللا نمد ضولاملاىوأم عرفو م و-ه-

 حارملاع رقنا وهيداخل هنبماف كلام اذآ اذا

 21111111100 ارم رد
 حارُاحرقالئاممانأ * اماذأ الوم لع 3

 نمو اعرافةدناملا نمهد,ناكم كرتاذا اعد رت ةدئاملان ا رلا عرق تدكسلا نبا

 نم بث الاو اهناكس نمرايدا اوس ىأ ءانال ار ثصو هانفلا عرق نمد وعن مسهمالك

 رمت نع ثيدحلا فو سايقوخ ىعنيكستلا مانغا عرق نمهللادذوعن بلع لاق واتم
 رس -

 باعص أب ص نيحدومسلل لهأعر رقشندحلافف و ين ز!مانآت لخى أمك عر رقهنعهلا ىذر

 انامارلاع رةرينرفو موظوأهعر ,ةلاناهيب_تندر ءثلقاذاسأرا عتب كه ألق عأ ارهغلا

 عم 8 0 10 5 -و-

 را تارا فرط ةزكو ىشو قاسلا سدي ال عةسةعرقلاو لبا هسخنكت م

 « ده مه

 ةعراتوةاشلاوريعبلا فنأ أ اسمو ىلع سعرا لبقوةعرشم باو عور شرعي وتر

 هطسو ىه قبر طلا ةعرات 0 ىهنثيدحلا و هالغأقيرطلاةعراقو اهتحاسرادلا

3 

 ليقو
034 



 14 (عرق) ٠ نيعلافرح *« فاقلالصف

 عونولا مترو #3 ننرلالللا يأمل ظ
- 

 و3 9 سب علموه ع

 عوردلا لورنس يذلا نم #4 اوديص؟نأردجأ و 0

 عرتقال اي رامتحالا عارتقالاو ءيلعٌوبني ىَنارطَلاُبدّلا وسل | و عرشلا ىل ىلارعالا نبا

 متم مهلا مران وعر :رذاو راح( ىلا عرتقاو عاركنعرايملا عير رقلاو ريستخاىأن الف

 ل لاو درقولاملارابخةعرَلاو عبر هلا ودلامريسد طع أ هع 5 امعل اىف 3 ذومانادوطعأ

 كان ركاب ارا :راقأو كاع :رقلاقي ورعوأ هرامخئشلك ةعرفو اهتم رك

 هدرفأف لم ةدايعنب دعس راج بكرهناثي داو كانرتساى أ كانلضماو كارسلا

 ءافلاغيرق ود ولو ىرشخخرلا لاكريثالا نيالا ٌرانخشمراف ىأرباسيام عب رق الم-هوهو ظ

 افمصفتن رك ثنآ ل الولاه ىشملا عساولاوه و غار ةلاقباطم ناكل ةسههلا يغا اة

 ىذلالمفلا عب رقلاو ىرهزالا لاق راضى ألن 13 نمع ا ىعملسفللا عير لا 1

 هنالاعي ر ,ةىهسل يقواهينيفةسقانلا عا رذيدخأي ىذلا ليالا نمعب رقلاوبا ارّصللىو 7

 قدزرُل لاك ةقانلا عرش

 ذرى ىهو فاح تءاجوفَر « اهلاف البق لوشلا عيرفاجو

 رقاب لوشلا ٌصراعنابهع برق « هللك لب ىراسلحالدقو ةمرلاوخلاةو أ
 0 ها لراتخلاوهىذلا عب يقلك عورتا ةعرفأ هج و ليس يرعَشلا ضراعدقو ى ىوربو ْ

 بزاعودملا نعع ورقم ت وصعد 2 لوح ماعلا عمستلزياو بوقعيدشتأ
 اي

 9 اداه رع طلاع اب انا مي الا هديسنبا لاق

 عو 0 كاع رقلاش واه رسيق لجفللا هير راقد بعصلاةقانلا لج راسن عا دنقلا

 اهيل هيرقرتيكل اي :رقدالاوورط دوب رانالغلا كيسا اعبر 2اس

 مرتان عيرشا ورانا برقا مهسكر ىأءأر هلأ ركنا قورسمثي دح فو

 ع 3 هج 31 دع

 ىأعرفأ فل م-هلوقوهسق ابرضم اهاناءاطعأ ىأدانا هسعر :رقأو الهي هعر اول فلاغلا

 5 »2 3 - - ةدسهن كفل ١ لكل تءزوهوامان ىااهرهغو لنا ن٠ عرقأ اغلا كلا تفس لاسيما

 زعاشا ١لاق هن هيام لكل مسا

 12 - 59 هسا عر هد م هع ةم هر مص ةهضص

 عَرقأ ةعاضق ن مالا عدس دع ندم ةيلالا ءاراوو
 قل

 اعرف مولا ىلا هيو فلا 5 5 :ًاقوقعلا فوسلطولو رعاشلالاقو

 لصالا قوهاهضيرمهلوق
 ىفو ءارلادعي ةيتحنءام

 هلوقوةدحوءعسوماقلا
 حراشلاه كاب عرق
 ىاغاصلاوإ_هن سوماقلا

 ميععم هيك ها اذكه



 (عزق) _ نيمافرح م فاقلالسأ__-_ 0
 لا ةقانلا تعرسأ اذا ىمصالا مالا لا را قار عب راو
 دش و .عارشم ىهف

 عرف ةعاس لاغلاق 3 اهحاقلوي رس عاش لكم

 ثددحىفو لسفلااهعرشبةعرق لوأ قيل معالم ةفانفمي ماش»ثيددسحىفو

 2 لي وس عو

 ىرشخ ل اهر سس ةاذكها ياعسل زبى 1و بو كع عر تاكدنا دمك

 لّفلا تدارأرقنلا تعرشتساو ىوزهلات اوقع نموهلاك وءافلابوهىسومو ل اقو ىورهلاو
 -2 ءءء 9 سىدوعو 6 ص

 عرقو تملا ةبلكللو تغرقتسا ةرقبلاو ترمس ىرشملاو تبوس نال لاقى وألا

 ءارغلاهدشنأ ارحب سوأ لاق هتك موقلا ع ةوراهطتماذادعلا لثحا|
 5 -ه

 مالل يسن اناوسنلو 2 هوألذا لاح العرش

 هن ع2 0

 عرش دب رناز وجدقو مكل قورنوكينأ ىسعق لعن وقكمالاداز ةَلاحرلاه عر مدار

 "لل مو هلع وانا لرلاتعرت 3 را عاجيالاوهلبق وفينعتلاوُبنآتلاعب رشحت

 ْْ ترث أ 1 ىأ تعقب رااغممؤأب نالف رك لاقب ور نءسوالءا انامل قاده رع

 عفادقوةمهاسملاةعراقملا لاوةم سلا ةعمشلا وعرق وبقي عر وعرف تابودب

 هتناك لاقي وهنوهستشءو *قءاكريشلا نيب تعرق رق او لعأ عرقأ رقأو مه ع رافواوءراقتوم مثلا
 ع قدةم دس

 قومه عرفاف مهريغ هللامال هتومدنع كلام ةتس نع الجر ّنأ ملا عفر لسوهملع

 ىلا رعالا نبا هدشن روي شا دخ لوقو ةعيرأ قرأ اونا

 عو را 2 ويا اغا ناسا اك

 دما ىلعال ثاغبلا ىلعن وعراقس امنا لوق أوتي مسهم وَ فصوامناو الع درا لاقت رمق

 اهر رودئاراغصاهجاتالي وَط 5 رسال اشلانوكدءاخ هلوقك

 كف رعاال كادكو تدلل انسه كا ارعالا نما هلاق ىذا اذ هامىردأالوهدمسنا لاق

 هريسفو عو رقلامسهتاشكو رولاق دئازلا فذح ىلعنوكي ناالاةءعر راقملاع لاف وكم

 ىلعا ورا نامهلةردقال هنالاهباعن راقت ىلا هسمتاش ن هءافو ُثاغبلا ناكمانعملاتف

 مصأاذهنا ىدنءىنااولاق « رسعالاةاشلا نوحذياف هلوقك اشي نوكسف رو

 تبلااذهلبقوةرو رجتةيفاقلا نال اوقالا نم كل ديلي هنافاضيأو لاك كاذب ىنعملاةّوَع

 رمعل

 تقدس

0 
 0 جلا نعفوند هنودةعرقلا هّناصأى أد عرشي هعر ةةصرانرماج ا عرفانا هلا



 الذ (غرف)  نيغلافرخ « فاقلالصم
 30 د 717 و1

 ةيورلاف اهرئاواضعباهشعبر الص عارفالاواهتبراحو شومكلا لاتقىأ

 هم 20 ل

 قازلاىاداهضئرنر عرفتو أ #3 قّسْلا هوركسلدر رانا نمار

 لاق ةيهادلا هور لاا دش نم ءراقاو صن أن عادلا عاملا ومس راو

 مس هع -

 عر ةديدشتنه لك انهةعرانقلا بوقعيلاق #23 هدُكَلا تاعراقلا َعْدَصَقاحو 27 ةيؤر

 هلوقو ةءراقلا ام كاردأامو لب زنتلا فوءارفلا لاهاضد أ ةمامقلا ىهو

 7 رع 3 0-1 7 41 دم

 اعدج ىلرف م هحيتدنمالا 3ع ةعراقي صح ىلع سرالو

5-5 6 

 اوغتصاهربومصقاو رغك يذلا لازبالو ىلاعت لوقو برضلا رهرعلا غلاب .ةدلكو حب ىنغل

 ةغللا ىةعراقل | عمو سودهيلع هللا ىلسص هللا لوسرأما رس نعي دريس اىليقُةعراق

 عراوقم-ٌمعرقلاقي وةعراقلا ةماسقلا مويل ل بةّكاذاو مظغ غانم هلعلزتتتديدشلالز اذلا

 ةماماىلأثيد-_-ىفو هناسل صراوقومعذاولو تالق عزاوت نسدقلا ومنو تاما ا

 هةموو -ه وَ و

 ةافسهان ارد 0 ةهادبىأةعراقبهقلدياصأل,زاغز هو أ رغد ل نم
 ا

 ءاعرقهمهنت ١لزن الاقيو 2 د هر اهظعا ىه أ ىعب ةعراق هحاصالاَش , مالا عراوقا معجبو

 ثيد_خلاى و تالا ولا مش هوءاضر هيدقلالزنأوةعرشموةعراقو

 2 ا ضاصدم < - 2100 -ٍ

 ع مدرسا :ركوتركلاو هانم | 7 م ايمن :ريرهانأ امنع هرقل ملا
 م 355 5 دودو هو مس هسا

 رض قالك را نس عيرفلاو امامة |هل ىلاذلا اه درعق عرش .ءاملا نللق عورق رئيو ولدااابهرلا

 ةرتطلا ملا ضرالا ىلا ىجنااذاحئاملاو صئاغلاَحرفأواملخسأىلاهالعأن مبا ف

 مو لو ٌثاعار ارق عجباو هقلخدب. قد هعرش لازت ال سباسبلادوعلا أي فتعأ اضرلغر اقم

 0-5 2 هك

 ىلع هريصأ هب ىعم ىف راقلالاهديد ثُم عاَدقوع ديقأ ب ريوديدسشلا بصل  ٌعاَرَ و رم

 تلسالا نب س قو لاق 3 را
2 

 ا #2 هدَحقداوءاسح قلص
 2م هر

2 

 بوما ناسا دلج نمعرقلا لا * « .اويراضنئاكلا فام يئفالف رخ الالاو
 ا ٍَ

- 

 سلا عا لاول ت اغلي نعم مهما مسنة ىلا مس (يدياباوو رضى أ

 قمل لفسالا ٌبسلائش 1 َنمعاَرشلاوى :رب نيا ىل امها ع نممذحّقطاو فيسل اناعاَرقلاو
 تتمة تعبح

 ا رش اولا هلا َرقو بارضل ع عارقلاودّدش شا اذا ةيادل رنا ومقلا
23 

 ظبيان ك هع :رقمو هلوق

 رظنمإو لصالاب

 كف 1 ثاملاق راها رس ال 10 0 ةةقابواهم رضاعارقو

 أ ر777ت7تاتتححج

 ا ل ا



 حرشؤرشعيناكو هلوق
 مه :رمشسع هل آوق بقع س ومالا

 هد الطصأ ىذتقمم هرمعل

 برضد>نم نوكينا
 هنالاعفالا بتك ىفىذلاو

 م هيتك هاب تكد نم

 ىف هدشنأ حلار خمس هلوق

 عسل لدي عم أ لرخم ةدام
 ميويتكتكلش وري

 هداه كح عرش اهماملب ةبادلا عرقأ و ةيادلا عرقواعرقهسعرت اننا تعزو هنعاهعر ١

 0 ٍبئاَكلا عا رق ن ملول نو * رد لا فمسسرك ذ ذولا دبعشي دوك عراقي ىنلا

 "(عرق)  نيءلافرح ٠ فاقلال سف 7

 دبع 7

 هلوقواضيأ عدقةج رت فرك ذدقو دربال عركءفك هنا ىأ هنأ عرشال لسفلاوهلفونةقرو

 حرخ أ نافدل_كاهقز طد ثا هل اسي لذ هلل_-ررملا هع رك ةقاني نأ لحرلا ناكمه فنأ !عرشال

 ةوسو)9 ه5

 لس الايرضينأ لري الف لفعي لسفلا عرش 18 :«بأاللاتو مه عر مرك نيالا هلا

 9و ع <

 2 :هءو ا

 ىجابزلا ليثو نبيكم لاق اهككو
 235 ساسمص | نس 0 هَ 20

 دوعتنام لك قوروطادع 2 هيمالب :هل عرش /لْخم اااذا

 سس سص ري قص 71 1 ءءء

 عرقو تعرف ملفك اعرقاصعلابهسأر تعرقو 0 مل اب قعهسعرفأ 03 ةيورلاقو

 رصنولأدشنأو انتوا
 . 2 هدو

 قسد ِمٌدمادنَتعَرَك 3 روما يفكدعطأ أولو

 0 ىذر ناطقا نبرمعل ىهضعي دشنأو

 هرمي هع 9 - »ع
8 5 

 0 ع ايما ل 5 ةدْلَسح و روب عاجز 00

 ىلا ةراكت ىف ارعحيرفل هدر 52 اي مانا قراشم ليها حو راي زاك

 اهلنا لاقئاهانبع فردت عابنز ”نايبلاب ظمقهلاق ةراثاهمّشلأو ل5 ل 1|

 ءانالادب رراشلا عرقو تدبلا اًدههنعدتلا ىذر رم لات ذشن فاه رش دادس زاهر مقام اشم

 دل ديا بردعاتب هضامتتش اذا هج

 انييكااتقاحاوعرقاذا اهنمناذ ا

 3 هم ا دس 2 م

 '00 0 اس رحم د اعرق ىقحهيرمشف قدوس حدقد- 2 ارعشددح ىو

 رجا فصد لبةمنبا لاو هنقام

 6س ةم 9 5 اه م

 ١ 0 1 هكارأد دول د ادت عراوأف رص | تروم

 ها ماقد هدو هس

 ع :رفملاو عر .ردوعل هغأ ارد عودلاد رضا ذا عب عرق ل ايفا فرى 0 :راق

 ةبادلا اهب برضت ى عر رهزال عرش وهف هبعرفام لكل س.قوريجلاو لاغبلا اهب

 ب 0 يي افلاك عارم

 24 ئ نس 7 00

 كرف و وُيراَتد ذق ا ل قو 0 الل اقرا
 دك 1

 ىا



 الدي (عرق) ١. «نيعلا فرخ ٠ فاقلاٍل صف

 نغايشلال اك .ةاوكملاوه

 ' دريدام يلا نم اراذح 0 يد رة ىديك ىلعْأك

 عيركْلصُفلا واهكيرتب فانتا ا ذيىفلا غر علادح نثءا ءارلا نكست :كاذكهلوقن ةماعلاو

 7 الا بر ىعي هارى ارعالا نبا نع برجا عرقلاو ىذ عوض نه لم عر رق عملا

 تاس و # و م

 رح "الا فلنا نمار طال ليصفلا عضراذافنبللاةر 70 0 اذااهليصف ساري واكل
 2ع ص رص

 دسللاه هسأر عرق هس ًارىلع

 م اق د سن بوم اها ل هما ص ل ء

 لشاو بلحا«هقوقاهل د هسو ر نم تعرقدق لج اهل

 قيمت كا واهرغصلاهءاهمشت دجال معَ ىعت
 9 و مان 2< 4 و 859.٠ رك سد

 ار وق ىحفيملاب وراه لع 05 تلحس و 7 رقلداهأ
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 8ةدو عد
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 ثوم 9 ل
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 هيقنلاب روضة ركلاةقاملا بوكردارأ اذا 2 وكي ثاوهو لفقلا تعدل اتي ريثالا
 ورع ةق ء_ 98م
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 فامعتي ةعدقاطللا اريصق 2 اركي يأ وسلا ت ةاع كس
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 امنا يف نس

 ةعسشعل وقلا ىعدالا كيد وأ ةضفنم هضم فرط ىلعناك ام هّتعيبق ل-.قؤ هيلا دسيلا
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 باعثهدشنا دوقو دخلا ةبيودعسقوةريغصة سو ددي ولاَ

 هم اح وى هر ا - #3 ع

 عابق يه فباكلا نيعك * مث ولا لءلداهبدو ب

 قل داتا ميسوم ودهلا فت عرش دقام هو فصي ا عج عابقتباو اورلا هرمسف»ل

 كإذه تن لف ع 1 171 دفسانلا اها عم فيك ةالَلارسعا هنا ناذالا ثددح فو ةوبهلا

 ىاطلا لاق نوتلا اهرثك أ اواهر أو نونلاو ءائلاوءاتلاوابلا,ةظفللاءذهتي ورَّقوبلا نعي ْ

 500 هسيحاص مف عبي هنالالا هي عنب ب الفةحوتنلا "ابعت

 رعى أن علعلا لسه ضء:ءاكح ىورهنا لاق لخادىلا هفارطاتدث اذان ارلاو قلاوشل

 (عتق) لطاناذهلاسقف ىرهزالا لعتسر دف قولا وهو لاهل ملا ءالابع بقا دهازلا

 لافت لكك رج ود علا لَ و عمشتا اه 0

 حتقلااهفا ل 0 5 م رداع ادع

 فس م ىنارعالا نبا ةضرالا عملا لق 0 ليقوةضرألا حسشلا ل.قو دعت دخاولا

 لول“ 0 ا لاو د داوعلا وو نيسلا 00 1 اوةطمطخلا رد هلاودعَتَملاَو

 كاد تيفي“ ةعل املا ىثو هل:اق اذا هعّتاكو "نا همّتالاشبو شب سلو لدبلا لعو

 5 0 ثيدماىفرسف كا ذهن لذ عقلا رك ذقنمانلا اهل عمك فيك ةالصال مها هنأ

 نالاك نونلااهرثك ًاواهرهشأؤن دونلاوءاثلاوءاتلاوءاملاتسظفللا هذ هتدو رق :ولاوهو

 راذمولاك ةعتكد حاولا ب شلاف نوكودو دوهقوف نمنيتطقن .انمنعتملا ىلطللالاريالا ظ

 (عتق) ثيدحلا احم لال ىلع ير ملااو ند !لاريثكن اكو سه ىلعف فرالااذهأ|

 ةاللسصلا هاهنا ناذالا ث ب دح درو املاهانركذانأ اردغ وسال مح مرن

 هدس»و قوبلاوهوروبشلا هنا ثيدسملا فرسف هبمعب لف عملا هلك ذف سانلااهل عمي فيك

 رعانأ تعمسلاطخلا لاق. نونلااهرثك ًاواهربشأو نونلاوءاثلاوءاتلاوءابلا,تيورةظفللا
 بهذاذا امعوُتق ضرالا ىنَمَنق نمنوكين زو وهريغنمهعمسألو ةثلثملاءاثلالوقيدهازلا 8 / ٠ .٠ ١ ع "م 3

 سومالا حرش ىف عابقهلوق
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 ةضرالا عقلا لدق :وهلوق

 راركتلا لعلو لصالاءاذك
 هد دوم نمىل-ةاغأ | نم

 نهتم ما فاوملا

 طم ضاذك ةنحطلاو هلوق

 هأ ةسيود درصك نعط

 ناوملاةامح نمدافتسا و

 يدعم مأ ةمسطلاريغاملا
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 سمعم ها هركذ الا
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 ريثعو جاع تف عباوق 2 هفلخ ىلا ارم :يحرباذي

 قجأ لكل لئملا هب ورشي نام نلهأوم :ه-اةسلهاللا فاك 1س رابعا والا غابقلاو
 صدي ص ا

 لاقيو ذنبا عاب 55 فوربلاو مكونا مهالاق تاسارُل و وامة .:قثيدحىفو

 - [لاجران هئابشلا و نمط لاكم مضل: عابشلاو ين مسن ةعشّياانوءاعب اف نبا ان لجل

 كلذ َتدحألاو عاب عساو عاب لاكمويبكلا لاك اوهو عال نمذوخأم سأرلا مب .اظعلا

 رعاشلال اك ةرمصملاىلا رافال الوم اوقويتازمم فيولا
 ه6 مس 9 -

 رشملا ىعابقن هانحرأ 3 ايست حي َنينموم ام

 ملأت ' ىو 1

 مد اكن

 طاح نيعل 5 آه ىفرغصلاكم ىلا راقنف م هلساكم ع ةرمصمل !ىوهنال كل ذهل لم قريثالا نبا لاك

 سوم 8م رو ع ه د

 عساو لاكمت ةرصبلاءناكو ىرهزالا لاق رهتشا ياعم اذهيكلاكمنالاقفريثكق قد
1:6 

 نسثرملاك طاختمت رخةعبشلاو عاق ىلاولا كذبك عال هلالانتفاعساوهآر ةهباهملاو :ةاهلهال
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 قلاب مهو فيلا ماك مأر ىلعتا عملا ضر اًةعواقلاو نايدصلا اهسلب

 1 هللا لوسر فينس ةعسق تناك ث يد 11 ىو نيكس لا سأز لعةضفن ,متدخااعروامف

 راش تحتام ىشلبقو فيسسلامماق سس ًارلعنوكت ىتلا ىهةْضْف نمل بسوهتيلع هللا ىلص

 غاقلا ل فس ن الي وطن اغا نايراشلاو فيسلا انت عم«جفدمغلا قوف نوحي امف.سلا
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 184 (عسش) نيعلاف رعس دع فاّلا لصق

 يروم 0-0 لكم 0 ءالا نبأ نعربستك هكا ظ

 ى.واتص - ه6 موصدسص عسا

 5 35 ةعانةانشتمأَي :جزافأ

 ا ناوهوةرثكلا ىلع ءلديامناريثكلا ىلعلدالهدشنأ أىذاا اذهنالههضومدهاشلاعشيإ هلق

 9 هوم

 دا ابزىا هريس عتذوذ ود س هر ذو عمت رسكناب عت كلذن ملاش و ريثكلا ىلع هردبشتسأ

 يملا هل ثمبنرفلاو ولاقت فاققلا ل بقءافلا عشار اغلا "امسأن مىرشزالا (عقتف)

 م

 هعافترا لاقي هلو هريسغو رابع ا 0ع وفا عاركءامهاتاكُتْسالااعجةعدفلاو
 س وم

 تهذتىح [000 ةلظلا لو: يعياطلاةوايعو ًالاقيو ,

 0 .حوفباملوأ اوهىل_قو هنسثلش دانا ة عر هنرونك نك اءاشعلا عوق

 و كوسا تىلاريطت هتيم اموهو ئيفلاو نعل هتتوقوبيافلاةعتامل ا و

 تاعلف أ اذه ىلع هنز وف هنمثاو اوعفألا لرق دقو هديسن/ا لاق هنرا سو هتدح سلا

 وم# سودو هه لص جاع ضب همو ماع -_-

 اءابقو 6 اجلا ردك ةواسعق ع بقو عسق (عت) (فاقلاهفا

 هنعبشلم دقو رز ها ةحادتلا ىف قو هتسيطاق لالا ةددشملوالا ةروسكمرزنتاةعسقو كلذك

 هم 9- 8و وهو وص مذ 5
 "وأ راقت“ نمالا توكيداكيالو هفئحلا رم سرفلا دري توص شلال ١ هر

 ىسعلا ةرتتعلاق ههركيوهسقتي
 لا“ د 2 هم هم ل بن ضم

 دودص هبقاعدأت ىل ول 3 ل

 سس مهو دبا # جرص و ه2

 هصققهس ًارذاسنالا لدين عوبقلاو حاصلا عبقلاو ٌةفاعلاو عقلا ل. .هلاتوصالاقيو

 دوم < عم سده 89و ياما سر

 لانه لد>دا ا فو هنو هس ًارلخدأ عشاو اعوبق عشب عبق ل اقيدن ولوأ

 00 - و 2و هو 7 -ه2 2 هم سك م51 موورك

 نعكو دواكرت ما هل2دتى اه دار عسقن م عطول و

 3 ب ماهسأر عطنا ى هو ةعمشلاةعلطلا ىلا نئاك ضب اك نا ىدحع كارا

 و 2

 ىي ادكوشانيب 00 رعت : هنالل قو هس أر سن هنالدفةل علوابسأ رع ا 11

 لقينا لوقو ل شادي ةتزر أ هسا 00 هنال ل .قوهوخ

 مو ع م9 ص _-ء

 هراحتم > اىرقلا عوبق 23 اعياتتل .لاءتارادبا قرط الو

 01 د
 قرعاقاشرأذغقلالاقيو مسج هسأر ىنرقلا لخدياكمب وذ هس أر لخدبكأ كلذ نموه

 ةممعم يع

 ةتارلخواعا عب ةذنقلاة عبق عبقو باعنلا َةصصرمضانالفهننا لاك اهرب زا نناشد

 ( رشاع برعلاناسل - 17 )

 سودماقلاىف اعاقو هلوق

 لاقيوهحراشدازرسكلاب

 يصمد ها مضلاباعابق |[



 3 دق زةفلا همديقتو هل وق

 اهريشأ :فقلا ىععءاذلا
 ءاذلا فرح فاؤملا ءدافأ ٠
 ىىيععق مرتك

 نعلا فرح نب ءاقلا لص 3

 ه5 م”وص 59

 : اعشت نا ندا ,هىزاَا 5 د بوهران كلم
 م2

 «ءمهه7 صداظ صدع دب

 - مهاد 201 م

 لاثلا نمدوكي أو أودودو عقل سيروا قار لاح لاةوسحاتمالاو

 ىأعشتاهل فا مسيماعو عشب رش دس فود ”اوررهدلا عقاوُمو ةيهادىًةعقافدتباصأو

0 62 5 

 هناكم ف هركذنسوءاوس لاك عكشلا ( عكف ( مطر طرخت ىأ قمم فني هو يطارت

 الرع للص

جال عن تترد (عف)
 ع لمرقت لقو ماتن انامل ل يار

 َى قيما لاقملالا» اعمل ادت تل عل 0 ادقفَوَمْستامّلك
 81 7 -- ه-9 هس

 دوم وع

 اذا تفوق هاذا نكس دارنا عما ممانسلاد هةعطقلاٌةلذلاو
 نع ص يح _- 0

 وة روع ةوو- د را

وىشنا اذا بقعا |علفتو تقشنا
عظدج ولا عواقلا و ه

هتخحلا لاقيرمنلاو 
 : هتءاسوهتدفقو 

 د مو ى و م 5و م

 0 ىندقلاوبسلا فو ةعطقلا ةلذلاو عطاق عمو عوق فبسسو هدصو اذا كلذ لكسلمو

 َّ يع سمو ) ساتلعم 7

 ابقعنم قة دامو اهزاهجو تمنونعي ىرهزالا لاق اسلم مق ايق تبسا دا ةمولل اقم

 هر :"اك اهتمامنا ميقو لاقل عاركلاوُلاو كااهعجو هم هادبىأ معلافبهلتادامر لاقي و

 فلا (عن) ىحنا ءاكح لسا رلاى هول عما (عس) 1 5

 و هموم

 لعاكى أ سد ىوسلاف ةح ١ اراك دقو ن سودا عنفلا وحمل زل نلط
 م

 سمع

 ف ىنئلس عراه 00 اهتارطأ خباس عورشو

 ريثكىالدبلا ىلع انفوذو حسو ذلامو هنرثك ولاد نعمفلاون تسمح اءانئلارمشت دما 0

 لوقي ىذا وبا ملا نَا ىلا نبال لاك هنأ هو .راعمشيدح وم همالكق اكو فرأت

 ١ يتعو

 اهقورعبارتلا فحناظعىوَر 0 ةيزكبتج ىلا يفاافتماذا

 اهثوُذأالنأ ٌتماماذا فاخأ »+ ىئافةالَقلا قدا

 0 " لوقيىذلا ىألاةف
 وو و هوس ©. ”#

 تدل يرن ار داع كو 5 حق ىذي لامامو دوجأ دقو
0 

 ه7 <

 لاكو « كرم ل |ءارو 7 ادقو * تذنبلا"اذهزنيى ءزب نيا ىو زو ريثكلا لاملا عنا
 لع رع

 علا ل

 ىثعالال اق اكن لشن :لاو عسا ولادوناو» اطعلاو مركلا عنفلاو هانمدقام ىلع هزي ىو ردقو
 مع ا وو ماو و 5<

 اهلا مالا ماقام 0 مهبراجتذازاه ونرجو

 : 0 9 مهرج د 5 !تنكسوسيرفل ني مي ع ردة ب اا او ا ايون لاب ل صح

 ا ني

 )ظ5ظصش00076



 1 (عقف) 2 تاعلا فرح د ءاقلالصف
 وس سعادق< ىق ماس

 الو ين قرع اعف * ”ءامةقيقشلا بلو دح

 ل 22-0

 ذل اهعرسأو ة دج ادرأ نموهو لاف ٌتيوهود الا لصأ نمير: ا

 مس جس
 5 9 سم

 نعتقد ةعيشف هن دحاوتاكل| ندىنفلباإذ ميزشتلا ول 01مل ارد ستيف

 ف قت ةو اهعصانلاةر ماشا شرفنا وهنمهصلاخ اق ص أو ضاسلا
 يل 5

 ةسأوا نوع قاف“ ارش رام 3 مااا

 رجنالا لجلال لاقي ةرجلا صلاخاوه ل بقو ضاس هَ ع . لطيور أ اوىئامعللا

 دشن اوبا ارْغان مقر هنرج ف ةرح ا ديدشلاوهوىاق

 و 2

 نع رفا ديدش ىاقفو عئافر

 و ا 89 سى

 للا هو نما 4 نيدنولا مدداكي ى اقف

 صلاخلا عقافن يفوق كَ رد رى ًارداو قوه واعيقفظ حاملا هلعحو ى :رهرالا لاق

 اًضد أعصانرجأو عصان ضب وع هر ص أ لاقتيو ىلاعلا ا نعتاكنول ىأناولآلا نم اصلا

 عقافنارقصالاقدسل لا فاقرجأو
 ند هو ةدحر د79
 ثافدو عقافر ةصانين نم دك ةنسساب ان ايه دهعم دق مدس

 تدع جس

 .عقافلارجالا فئاطلار رسم نجرب لاو
 00 » انج اهكءانالا اها

2 00 

 هئاوط رضا ذاراحلا حو ط طا را ديدسم ناك اذا م وهو او طا ارضا عيش و

 عيل وهل ىئسعمالم داكيماعو ٌقديناذا َقَتدَقل اميدالشنلا حيشفتلاو طارصىأ عام

 عسقتتلا نعىبمسهناسابعنبا ثيدح فو اهعقرفوأ ضعس امضعب برضاذا عياصالا ٌثوص

 2 اضيأةبسكرَمل اه وتضع افاهلص امر اذااعمضفت هعداصأ عملاق ةالصلاىف

 3 ةدرولا حق م ا ريد تفدرولا نمةقروذخأتن أاضيا

 راغصلاريرا وتلا لاشم اك تانك يقاتل اواتوصاهلعمستو مقفل ف كحاب ره ٌرْضتنأ

 فصين دي يطل ةعاقفاهتدحاو“ ايا زكا دنعبا لاو هاما ىلع عممَتتةب 2

 قيفضتلااهريشي رهن توق « ايلاكعسقاققاهقوفاو .
 عاقل و انتقشنال تقوس .!لسق واتم رى ٌكائنعَت قات نا و مدس و

 ىذلا مالغلا عئاسفلاو ثمنا عاملا ود ,-لا نموؤا_عياملان ىعس ريعشلان مذ: بار ||

 تيكسكوه عسةفا اوهلوق

 لاقو سوماقلا ىفاك

 نعى اعاصلا هلقندحراش

 ند طاعوهو طخحامخل 1

 هرطن افريم اكعسّصفلاهبف

 لصالاما دكعدقم-سهلوق

 ريسغفف حاملا ىفىذلاو

 هأ الءلقامد._سعضوم



 هلال ا

 هنش 0 اهم

 هتك ملا نيا دارط اهنع

 ءرىيتنكتم

 20 ا 6 كم 72 29 - 0

 ىىرسأ ال شيد ا ادع الا و وفلل وس ديروبا

 ردنملا ننامعنلاوع ممةغبانلا لاق اهلحراب

 |0000 جنى

 ارانب قرانا تيرا تبدد انو هتبو لدتا ىأى مايتعلق دكعتدصأو

 فورعملاو ام فخ ةتوامهترك 1 | ىععهن ال ى ىنعملا ىلعالج ان دعتم ىو راذكهام امهعظُف بهذنم

 5و © <

 هاوس واح لوقو هنمو أ هيت عظف

 9- هم # عمو

 رقفاهرهظن مهي لازحااذا اعلا دفايه العلا ىَر
1 

 املاوهعيطقلاءاملاو م وع لا َن "ال مىأاعطت لاق

 رعاشلالاق هواها وعر مان هدضو فاصل الزل

 و م د و7 ىو َس

 مس يرام نوب أ 5 هتان مانا و وحيددر رب
 0 ع

 نيمو و و ءو<- 539 مه

 ىئاارضملا ةيلَدهرزانبااعممقلاو تاو ءالا ضعي 7 وانا راتملا (عفعف)

 تهاّحملا عب #3 ا
 و

 ياللا عوج ة. 0< هنا

 ناسال ابْطرلا م 1 ارنا فاعلا عمشتلاو راطسسوى شو ف قاعفعفراز كا لاسقي

 َّض عانت ل جرو ةشائزملاوب زكا ليق مَا هل اقف ارتب معلا حارا عقم
 هس بور دك هم م د و وهم يلم ه2

 انضيأ ىفعفورانرثو هف ليزا واجب وهف بعلو تبئاوتك عافعم عارو كلذ

 يلارت هد تدل دشلا ًاواغمفش ناك اذاع عاشو ع 5 ل لح رو كلذ فاغسفخ ناك ذا

 ع -

0 3 10 3 

 هدد د ف

 رع 01-7 ١

 2< و عج دوم ههه ووم 723م1

 ورحم مش ض5 د هعانقا يف عمل ازييدالب

 0 ع عشة رسكلا, عشنا ا ل و
 سم م <

6 0 

 ةإكلا ادرأ 1 ذل اريثالا نبا لاك درا عقفْبااب روم نالثلاع "كن اعثددح

 ضع .ًارهظمف ضرالا ن 1 يي و فر لالا ص ض در أد در او

 لا ةعشفو ع وقفو عشفأ عجبا و رذقتساو هنعَرشح مدس اوءى 0

 ةمقئاوولاربْأبا م هيءاعرلا ىنآتام ضرالا َجْنمو

 ل :تاودلا نالرق رار عفن لدا ؟لاقرو ركز عقفوهلا ة مقل لذلا ل جرا ار



 ع (عطف) نيعلا فرح « ءاملال صفق

 نا ةفنامعل َتعزفارعوركب ىلالَتءفرأ ١1 ىلام مسوهيلعهللاىل ا مع

 ندمئاملا لغتنا قاس لاع 2 وهما تيه اذا تالف“ جبت هلا يحل رنامع

 عرفو رثك الالوالا زراف غلو غار هلا نم هعمل نيغلاوءا رالممضب.ا 1 ةظقالا ىلا مونلا
 8 مو ما 2 عدو سو ال دمع

 اهدنا ذل سق زانق .يعدش ةمطرأ رلا عصق (( عصف 0( ىعزتونب وامل عَ 00

 و 20

 هنأ ثد دما قى ةوهيفامع عفنبفن إل ل كيعصايهتكلدام ا كلذكو رعت مل ا ةهيعمصأب
 ع

 زو ى

 ءىشلا تعسؤو ال>اع مم اهرششقن ماج رت نأ اهعصديسعوب لات ةبطرلا عمن عى
8 

 هم هم كت 00 عم 72 ع

 قةعضفلاو وو رسم ردن لبعض ع صنم لجرلاعسفو تتوسع رتل خور

200 

 ىداب علج عصف أم الغو نحنا لبقهتفشح حرك ىتحتعسنا اذا ى بدلا ة ماع تاغللا ضعي

 9 و ه7

 3 ةردخأ |! س طبقالا ةرمكلا عميل انيلاانا رص صعب انا لاش دح فو هنركن مةفلذلا

 صصم مو

 اهعنقو تار كالا عكتفاو دلما عيت نارا: انوهىأ 5 ةرحج ف علاه ”كىذلا

 ىلازعالا نادت اهرسسانس نار نمةماطعلا عضوا تناول ىكخلا :

 هو ات ل < دع

 ٌبمعتالاعصاانامّرَلار 010 امدعبةمامعلا تي رهام أر

 ىأ اعيسصُقتا ذك ممَسفوةرال اعلا ابابتلاو 2 ارحادب أس أرلا فوشكملاْناعْضَقلاو

 2< وو و ه2 - همادو

 تقتل ٠ الوأمس هده كك الفرهقب هلك هتذخأ ىأ تالف. نم ق- تعصف هاو عصشت اقهنمهتج رخآ

 م وةس

 عطقم مضلا هال عطف عع تدحأو سعب عفا مشن عض( علال

 َراَدَن ةملارواجو ترد كيال عقار سا لباضالا عاب عيطوم ضال

 هم ا

 قو عينشلاديدشلاُ عطل عطتم مرغعتلالا ةلتسمل لهتالشيدحلا فرعا

 تم“ ع نت ءوهس

 هنم عطفا ار هي اا 32 اع. افا ارطتمرأ ل ىا عطف ويلاك ارطسمر أ تندطلا

 كا اعد اوع لعام ومس انعضوام فدَح 500 سيفو رمل تكتل

 مسيملام ىلع رلا عظفأو ديد شعيطكرم ًاىانمق وب ىأ نعطي 3 لبا لهأ
 تا

 دسل لوق هننمو ميظع أ الا

 و سو مو و 9 هس وذ 30 و

 اهساكح م*واهسرا ءاوذمهو 27 تعاطف اةريشعلا/ذاةاعسلا مهو
-” 

 درملاهدشنأ || هلوقواعيظت د[ 0 و هلت اواو ةعانت هب عطقو حالا هعطقأو

 ل ا 7 وص -_- و م6 مه 00

 اعلظلاونرللا همفتساكو شت * ٍقلَخ ىلعا راوطأ سائلا ٌتشعدق
 مرض و لس مس اح 7 0

 لاق انهالا عاقفلا عمسأ) ىناالا امرك مركك ع ظقردصمنوكيدقو هبعطظقردصم عاففلا نوكي

 اركح ل>رنامءهلوق
 نامعنا ةيابنلا فو لصالاب

 هيععمو لك

 عصف ةدأم لبق سوماقلا ىف

 ىلع اسس كردتسا عشفةدام

 عنك ةردلا تءعذدقه صلو



 ب ا م تيان

 ظ (عزقف) 2 نيعلا فرح « ءافلالصف 1 ؟ 4

 9ص هد -و م د هوم و ءوم

 هلالي أ بيلا رمأ سهما ءانعرفم هو عزفم:أ ساو ساسنلا عزفم نالذو

 نورثكتل وكنا راصنالل مل-بو هيلعهللا ىلصهللا لوسر لاف ةئاالااضرك أعلا هيأ ةمس و

 ع رفد تعاضد ًاردقتلانوكب هدقو هناعالادنعنو راكت ى أملا دنس عر زفلادتع

 ع 7و < 5ء هم عوم»

 ثالث همففةغل ىو هع أىأ هدعرف أ ىعع اعرف همر ةاولاتو ىربنبا لاق مهوشسختل م كملاسانلا

 د ه5 ع موصم ل

 لاش ٠ هذنع لعكس امو ىربنءالأك نمنع عع كلك ةأوممعز ةو موهقلا تعز تاغ

 مهلوقوح ىفءاحاما انفو هةملعافلا مساوادعتمهننَغأ نعجه تعرف لاقي نأ عصي فيك

20 

 | اا ولان تل غاودرو اروُمارذح هلوشب هملع هبوبيس د شتساو هر ذحانأ اوهيردح

- 

 نآهنثغأ رف رف عصبالاةهولاق .هنماطا سلبى دف هنمةيردحل ص ضرما لاقو

 رذاحن ءالودعم ردح ناك 6ع زاف نعالودعم عز 00 نر وح دقو نمربدةت ىلع وكي

 0 رنا اذهب اوصلا ىلا عام دماء دعنا عانو 3 رادع لج لع اوكف

 لودلا عما وهازهولاك لتعز روعة لاقي هنال د اللا تطقسأ ع ليتل دي ولم اطفأ

 عزل ن مهسلا تسل ىأى يندر افديلا تعاقب ةفاحال عا ةالاودت :امنالا عارفالاو هياع

 س5 5 < 000 -

 طلال رهو هكذا هسا هنت اذا همر ءاذادضالا نموشو ع.ب زغتلا كلذكو ىنئاغأف

 ثد دح ىف ةوثاغتساا ل اى عز عداه 9 لاش هط ةوهكم نى درعلا نعابمت اعمو هود اهلك

0 

 2 ا ا م قل اقيوىربنبالاقهباوثاغتساىأةءاسا ىلااوعزمت ةيموزخلا

 كيم فرعل اوىرهزالا لاه دادضالا٠ ندهوضو تختم لاوَتمحلاٌعزمل ااذه ىلعنوكنف

 1١ لافلسإلا نيم عزل مانت ياو ورلا عوز سلا اقا لعبت ارق عْرشلا

 عجرالتا رعةملط ىتالاسرف سو هيلع هللا ىلصىبنلا ب باكرفالملة إد دملالهأ ع 5 هنأ ثد دل

 طاح اودعناودظو اوخرصتساى أ ةسردملا لهأ عزف هلوق نع مارح هتدحو لا اوعارت نا لاك

 85ه < ءءء م

 هيلا تعزفلاقي عزفلا نمم_مبامنكساوعارتنل ملبسو هيلع هللا لص ىنلا مهللاقالف مهب

 ديدح سرضيلا عزف عزفاذافمالسسلا هم اهملع" لبع ةهفص قو ى ى ”اءأف هلا تثغتساىأ عز :اف

 راتسءاوراملا فذف.سرضللا عزمها عزفاذافريدقتلاو سرضملاَّن يلا هع ااذاىأ

 هنا ةياورفوههجو رج موننا -عزذدناثيدحلا فووههَعَز 00 رلا عرفو ريمضلا

 فوملا عزل نمدن "اكوان) ا :ددأو همون نم عزف لا هشاو ته ىأ كد ضب وهو ع

2525 00 

 ىل_ضفثي دح قوى ةهس أى اى وةعزؤ) الأشد دسملا قوامعز رف با الد يناانإل

 ل امامك

 ناممع



 1 ع زا نيعلا فرح + ءافللا لصف

 و عوو دوم

 نع عزفاذا ى - ىلاعتةوقو فوك هنعقشك ى اهنععّزؤوهنم عَرشيام“ اهلا هَرمماَو

 كئالمنا كلذرب_سغتوهتلا عزفىاعْرمأ ارهدو عَرَدلا فشك ى عمى هنالنعبها_عوجيولق ا

 هللا ىل_صىبنا اىلاليريج ل زنا العلا تاويسل انمىجول !لو زني لاطدق ههدهعناكءامسل |

 كلْذِإَتِءْرَمْفةعاسلا مايقل رن هناءامسلا ىفنيذلا دكت الملا تنط شعب ام لوأ ولان إو هيلع

 نمهعم نمو لير ب ىلعاولبقأف .هبولق نع عّرَملا ٌفشُكك لذرغل ل زنهنأ مهدنعر رةئالف

 اولاك السلا هيلع يريجل زتئثىالّتلأس مكبرلاع اذاممهل ينم قي رف لكل اف ةكنالملا

 بركي دعمت ورع يدس> فو عرفا نمت أع زن سلا ارقو قا لاهاولاهىأّوحا ||
 22 9مم

 ىذلا عْرمْماو عازفألا اهبل ةسيدكىأ 3ع م امنا ةللاَتفكدَط اطرشال ثعشالا هلاك

 نونلاو و اولابهعجامناو ة فضلا قلعف :لةارسكيإلو عزت لجدول ل علا هنعضشُك

 0 مس سا سا هه. تمص ىو همم

 ع د هعزفف هعزافو انكسانلا عزب اهعاذ رو حرا يثك عاود ةعيلباو عزافو

 رهزلاق مين مهو زف مهو وقل حو اختسا وقل ىل عرفو هنا رفا راص 0 ل قع ع

 لزعالو فاعضال حامرلا لاوط 2 ميسم ىلاو راطاو عزف 4

 < وو هو< 8 2 م دوص

 هما ةبحلكلاو فانمدبعنب ةريبههمماو كوريا ةبعلكل !لافو

 هه - هم هم 0

 اعزفال رد الدو رزنمب شكلا تح 03 اهتلفامع 1 ساكس تلقف
 مص

 كارلا لغموأن تاس مح صنو تيل ىأ

 ادرتسملا ديدان نييلعانسل 5 ةدصلانمعدوًانعز ًاماذا

 و هس

 تاما اوهرعاشلال 5-0
 برع ومص © برع

 ا الا 5 هما

 ةوراوتو نبا زمس ل

 اوُمعّسساو اهلااٌوَلاىأ ةالصلاىلااو 2 ندا فوسكلا ثيدحقودنلاًَكقلا نام ى أهلا

6 5-9 2 
 ةعزفل او عراك ركع ف لقت الو كم تع :زكو كبلات عَ 3 وشن هوانا نسا عقد لعاب

 عْرشملاءارغلا لاك اهون اوقرفولحأ نم عزشب ىذلا ةعزفمل او ثاغتسملا عزفللالسيقوأشلا

 أنامحتو]فغح نمو عازار لجلال اوعفماعاصشمإع- نكاع اصنن وك وانانحت روك

 يواغدوهو ٌبلَعَمو بل اغوهو ُلَعل هنا ل جرلل مهلوق ل_ثماذهو لاكءىث لكن م حرش هلعج
 جل ياو د حسو ل تيتوحا دع بيا بس مح سل آآ عسر

 نباريمعتا دهاهب لزنت هلوق

 ها ريثالا

 اعّزفنلو نلت س هوماقلا

 نم هدعنال بسالملاوهو
 ها لحلا



 هن وو ف 1 مو و رم اس و و دك جا دوا م د الا يح ا 0 ١ "ىلا فاول خامل ب نوار ل + ىلا ل دم ا ذل نإ . 000-7 | ارك مدي ةيضولا“ |( 70 سرب“ 5-5-5 , 4 نين” لي ع سو حا م ا ا ووك اما 7
 4 6 ١

 - (عزف) ' 2 نيفلافرخ ه« ءافلالضف ا ع

 طهر نمناعَرف نب لزانمو ل جر مس انام :ردو ةأرحا مسا ةسعرافو لاجرءامس اهلك ةسعرافو

 ىلذهلا قرنا لافعضومعوزوب نم نطل نقبل

 ةزومك هد. هه -

 رف ةلزمءابهللا ىذ عازب و 95 جورف# اسعولاهنم ىجاهدقو

 البلف نيح باص عملا تان تفاعل ه> هنا لاقي هل '. دملا نصح عرافو

 هام 27ه ير 24ه 9 وس اس

 ةعتاجوارهق هن
 اء

 - هه ووو مادو و تماس 5 هن )و «يهو

 عخارلو أن انوالاىلاتنكو اذسومتءمضاو ىرأل تكردأو

 عرافبانراراصتلا ىت ةارعس دا اهل

 حامر الا لاك ضر مساناعراغلاو

 ةهم ل هس مومو هةموو ةهسو »8 < و892

 دقعز اب نيعرافلا موبةبهط د ان ععرص 991ر1 نحف
 را 4 سل

 9و ةوص ع 2. م ان ص 5 هو

 و دوك كرر !عدرت 35 دشن و كار ءالا نما نعد نبع اماضي وهو عضوم حلاو

 اا ءاز ز وكلاع 07 ةلندملاوةكمنيب عضوموهوءارلانوكسو ءاغلا مذ: عرفلاركذثرداىفو

 شارخوبألافر را نمنوكيامّدشأ

 1 :وكعو رفا ةنمراَلاكذ * هراوأنايرانكللتو

 ىذهلا وقف دصنولا لاق وةهعمربغنيعلاب ديعشىلا ىلع هن :ةقو لا

 : لامّتلادرب ر كلا بضم ع * ورقلة 95

 موُخك نم هونينلابخو رشا اب ءاساذاف رمان هنوكيامدشأو هونيعلا.ءاز ودا غور ىهلاك

 ا (عقين) ءاهللا 1 ( عذر 9 توي مالوادرأ نك دح نامزلا ناك دا

 5 م_سسويصم# ماو <09

 هعباصأ لحج را عقر أَ هو دها< ثيدج ىو تعقرفتناهعقرفدقو عيامإ ضيعت ةيقورملا

 طرفا مم رئالا رسما, توماس اناس ىدح 09 نب جزاصالاةيترتة الملا ف

 لا ةعو اعمل 1 /الا ريض نش ني وصلا عكر ملا و دحاو نينا

 سل سه عاملا «»

 9-2 مل ا سمصالا , 0

 نبالاق قعارصتو اوكا ىو * + ةرارعابىسعمالك و بلان

 9 مع

 قوهو ئلا نميزعلا وقرَملا عملا (عنن) ةدئارنونلاولاق اوفر أولو ىأرمالا
 مس ا ع دءاقسلا دسقع مو. 2تو» قتوددم دوي

 ةمالسلاه عزقوهف هعوروهفاح أ هغز :ةوهعدق واعر ةواعز زوار عرقو هنم عفر دصم لصالا

 بيانا عر ارضك د عرف راصاناب اما ذا ا

 9 د

 هةعرد او



 1 (عرث) 2 نيعلافرح « هاثلالضف

 ةجسداىذااىلق .قو رع_كلاىفاولا عرفشالا هو االاقف نادلصلا مألضنأ
 / 9 .- هن - ص

 هن عرفأو ةضانءا رو 1 اذا 4 ردا فدازتةدلجةع :رقلاو ترثكى أ ةرصشلا ناصغأ تعرفت

 ٌسرالاحّرو سانلا لزاىاوعبتناىلنالفو ريان فنالغبانر اول

 ع مي هم 95 5<

 ىفو لصأو زمجاع 2 عرش موقلا نيب عرفراسريح قرعواهلع و اهيفلواهيث عرفو اهعر ذآ

 هد كريات دخأف ىلصي وهو ل_سودملع هللا ىل ٍلصهّللالوسرملا نادت ءاجنيسيراجنأث يدحلا | |

 7 تسل ص و ه0 آ#آ -ءم د |

 دديطاو ع وشف موقأانبب عرفواضي عرش اياه رمل امع عرفق

 م 'ئىثيف 3 نومصتت بهل ىلا اوتيمءاذ سابع ادز:عتءندده لاق ليفطلا ىلا نعش لذعا |

 ىأ غلا نيب عرف تاك ةمقاعتن دح فو مه زد ىأوبنح عرش ماقفتلا ىفمدنع 7

 وع اقلاز اودع نموهو ىمومولأ لاه لاهو فال ىف ىورهلا هركذوريثالا نبا لاق قر

 مهرس نماوعرفأو :اميينذخأ هت-احو هر دس عرفأو عزاولا لئموهو : سلا 01

 مصتلاونا لاك هعدقو هنكو هصك اعرق هعرذب هس رف عرفو مهمودقناوأ كلذ سيلواومدق ْ

 هل. هانسا ا هلام عرس نيتكملا عرش 3

 نبا 1 لاَ اذا ويف اوسي دما ةوغلا حس ١
 دالة دوام اع - هو

 ايهاستيداحألا موقلا عرشتساذا 2 يدك ىتح نزحاب نسفادو

 ل لوا عار دال و ةدالولا لبق امذتأر اذا ٌتءرفأ واهالي اهرفأو ثار تأ

 نا مديل ايلا عرذأو اهلا ديلا اهلعرفأو امدباودلا واءاسنلا نم ضخاملا 1

 لحاف آى الاون 1 بعابعمويءادعألا ن ءتورص#” اا

 عرفا او مدلامةارملا ضم 0 08 مهلا لالا

 كذا قار ىأ «عرفدسصل رادو اهعاجبلا وأدنال عا رتفادلل دق راي اركللا
7 

 نحو مقل راو لأب بتول عرفدسصلا لوا مهلاثمأن مةىهنبدب بلاك

 دشنا هك ًاواهتلتق فلا ىف عملا تع 1 ةفدخأ نالف ديس عرفو نمل م مد علب

 راعجاءتدرأ ا ىر رارضامأك ىرارفف تعرف نبك
. 
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 الوتر الورسلا ل مكنموبالثيد ىلا ىفدرواماماوناشلاررل اوك رئشدسفأىشو

 تيعساهريغصسوْل |ركشو نكس ةةريغصلا ل قو ةمهظعلا لدعم سوسوملاانهه عرذألا

 و ه<و رى ه5 ., هس د9

 ةيدعار رثو عدد ردو عرافو عضوم عزاولاو "وألا عارفلاو عر حر ٌارفاه جوة

 (رشاع  برعلاناسل 13 )
 مل ساو

 قأمسإملا ع رع هلوق

 لدعةدامىفهداشنا

 هلطع رح نيفتكلا ع رقم نم

 ىععم هتكر رحو



 لدالاءاذك للا ىرفكهلوق

 سوماقلا رش وهاذكو
 ننس باساب رهيفنأالا

 الوسارىفهدن لو تدع

 : عحاريلو شيرالو سد ر

 طض ةعرفلاو عرفلاوهلوق
 لاق مث ءارلا فب لدالا ىف

 ىذتقمو عارفام_ععجب و

 كلامنبالوق

 ناامهللاعف "هلعفو لعف

 امهمفةْمك اسءارلانوكمت

 سيفت# منكر ردجأو عفسلعاو

 5و سو سس نو و 0

 0 :رفلا لمقرغثب ذ> قو ةجحادعر أو هيلع هللا ىلصهللا لوسرناكو عاصالا دضا عرفأ

 مج هع عع

 عر "٠ «نيكلا فرح « ءافلالضف (ء٠أ
 هب عا 65 ىسداعو عاش امسح

 ماسو سندان عرف 2 هةسارت رمح ا ىرفك

:. 
 59-8 س < _

 هقتتدإو لوأاو هتذاذا موقلا عرف أ لوقت ايبا ينالش د_لا قون الة ماحو سائر

 ةهعء5و : سل #7 سار 3297 .:» .هص

 ةأنق .املن هال تفلباذا مدي ناك مدد از مرشلاراوقلاو 2 ةاويمو ”الةقاملا

 اهئمر ل ريعرفت : اهنا الل ناك اذاة لهاا ىف يب مذي نكرم ٌعّرهاو رار ودع عب

 هرصفأركب مدق# ةنامدلب اهل تتاذا ناكةنا ل قو هل هاالو وه را

 هلاناع عرشلا وهو هغصأ

 و هس. ص © يَ م ع همت س8 مع ه6

 5 هلا 7 لا ىّقس طصشتاك 2 كرت جرر

 هوك دلال نكلروتنداا الا كر نولنملا» 9

 نعل :سهنارخ . الاثيددحلا هملةوءار علا. نمةعطقلا ىشودار اك اريغد ىارع ا 09

 - ةءوم م25

 هرب وو هه صلب هحدتكا ن ري نوبل ناو ضاعن نكي بك < رتثنأوقح لاف عقلا

 ةّسيلبق ل يصَملاداج لس !نا غرم 1 را دالول يراك الجال عصي ماعظعرّقلا لدقو

 2 هم دح هنن 2-2

 در ةدش ىف ةمرا رك ذب كد رخن سو لاك هيلعرد دقه -أىوسةقان هيلع فطعتورخ |

 هس جت و هم م 1: 0 2

 اعرفالاجمابةسما اوقالا نم مابعلا بدها هبشو

 : عرفادقلاقب و رفا لنهاية رشا وا و ةلوقك مالكلا رصتخلا عراد ةدارأ

 لسعد ماع اولاحرلا نم مرعسشلاريثكلا ةقلطلاىفاحلا ثدنهلاو كالذمهلبا تاعفاذاموفلا

 لاق رك راطلا لاملا ع َرْفلاَو
 أن 6-2 اسورع » نت ”

 رسكملاالوأ رام هعرق نه 0 املا مو قبكساو ئذ

 225 2 هس -

 0000 رفلا امنا .قوهلامل أن 77 اه رك :ر و رمذل] نكسف هعرف نمدارأأ

 7 هاك لهأ أىداولا عرف أو ميعلاوهو هعدق نع مك او هلامثيدد--نعع وكن

 تبان نبناسح لاه هنع لجو مافك لجرلا عراذو

 ه7 هج وو هو موس هو هو
 هعراشب نم لدول فيش ااذا 5 هل ىلا ومدشنا :

 ل س5 ع هدم و 0 و

 ع اع رد عرفي لج عرفو رعشلاماتلاوهو عرمالارذسمعّرَملا مات || ارعشلا عرقلاو

 ةأسعاو عورفهغجو اهرعشةأرملا عرفو اعر ةوعرفامه بو علضآلا ضعت الاومع طرثك ع و وم "< .و

 لترا قياما ٌعر 1: ةكلاوةسللا مظعناك اذا لحرلا لاةءالورعشلا لد , ولطاعرو عراف

 لضفا



 ض6 /عرث) ٠ نيعلافرح « ءافلالصف

 لاخلا ن ءُندي سل ذآ اةليد وهي بأ هان عرفأف
 مي -

 ب 1 2 9س

 ةدمسح و رت مهعرغتو هوو مش ا هكرموقلا عرفتو سانلا لأ أققلملا ليفاءقرملا هش

 مه نق «< م5 نم 4

 مسهتيرذن كاذكو مانسسلاو مهمةوُردلا فب زتنالف ىبتعَ هن لاق ع نهابلعو مع اةوغيا ا

 ساق هل ع س0 ع رم 9و8

 5 ةلوةباعرشماعرافانالف ٌتيَقَأبرعلا ن ه«لجرل ارد او دَءص عرذأو عرذو متدصننو 1

 رادحتالا ىنهععار الاى خامشلا لامر دمر . الاودعسم

 ه 0

 ىديعصأ زو كار ذأ كنكرديال 3 ىلطنحم بنج ان اجه تركنا
 - _م -َ

 رشبل هلثمو ىرادحتلا حارا

 -_ يح -

 5 هو نث ةهف 2و

 دعشيو عشب ت حاملا بطين 1 237 اهبُندعص ا ةعلت ف تعز ةأاَذا
0 

 5. م وق< 2 هس و هه

 ىوروداد الا: نموه عت هللا ف تع رهو تردَححل ىئاعير ثمل بلا ف تع :رذو

 نعىربن اىكحو ردا ذأ عّوو فدك ذا لتخلا 3 لسلة ىل نعىرهزالا

 رادجالا نععجيرفتلا فرو نبن عملاق لدن وسبب جرا ديبعدلأ

 9 5سم 00 2 دب سا

 اودعصفدعد ىنامأو اعبجس 2 اوعر 2و يح لجاَمآفاو اسف

 اذ هداشتاراوصو 00 ارددسخلا ىو عراة ءاور ونينعلااشيأحراو رمثلا

 هدعلو ةيوصنمةيفاقلاّنال انها

 اق ع هل مع و و د 1

 دب دكت د قر مور 0 هراد قرون نتايه

 داعسالا قرشا اس .ىربنءادشنأو ا

 6 تيب عو 2و هع -

 ىيودةوكارفاةسما فو 2 يسن نيح نام نموماَا

 واتم ص واتت تا م 26 إ

 نعردو دعس ا دا تعزو ٌرادخنالا اوهو بي وشنلاىلا هش نالئاعلالا انه ارمالا ولاك
 ءءء م مح هر ماه

 ىلا مامه نتا دبع لاقدا دضالا نهرا وددت وعرف ىف 1 ارعالانس!لاف تازئاذا ١

 57 دوس 8

 عراودالبلا فارم داعصأ #3 ىتنيعظى زم مولا يرئاماف

 . دشنأو ىنارعالا نبا ناتو فيفا

 لد موو )و دور هر ده < هت

 اهلآ | مالا عرفي اربع مداعص #2 غبار نحن د نزواجدقو لوقأ

2 
 < ه8 2 عم - هع

 عرفو طش عرف فار ءالا نما ابعاءادز يقرا ماع أو همؤأ فدع أو

 2 ع

 مهول ال هنوذ.ة لهاا له ناكو مغلاولب :الاعاح لوا ءارلا تشب ةعرشلاو عرذلاو لدعص

 عدو 00 وعلا ا ماد

 بلعت ديغنأ ع رقع رغلا عجوذ رواسملا هدع نفك وعر

 000 س6

 ف ى هداشنا مدع ار وق

 ا هديسل :ًاواريسدعص

 سيخ تكار ا امد



 ااءاطعلا ىطعأ ةياهغلا

 اذزهرسسانلا 2 : فن هلوق

 نم ىف او ىلصالاب

 ها ءاسنلاةباهتلا

1 
 (عرثل - نيعلافرح «هاثلالسف

 م72 م

 000200 رفعي 9 21 0-3 بولا نادت وم هه

 8 ود ه 7 هء

 صقل ةرط متابع لا ا او قوقشم را رو رمل بيلا 5-0
 نم رك 5< دور

 سو لاي 000 8 اخ نم عملا ةفينحو أ لاكو

 و 5 ودي“ 2 هر م

 لكشف أش حولا نعهضفتعملاذأ 5 اهيننك عرف لضّوع

 عكد 02

 لاووقوقشمى واذ سؤقو قوق ثمررخىأ عرف سوقلا قب

 8 هو وو # هدو 5-9 0 خم

 عياش او عرداثزلثىب و 2 عجأعرذ ىهوا يلع فرأ

 لمص سات صرع وم سور ع 9 هد

 لبقو ا : رفد شل عرفو اضي ًافاقلابو هؤأع ىأاسعلاهسأ تعرفو

 رعاشلا لاه مهالعموقلا نالف عرفت

 1 وزعلاًدماه د« لئا واق نمانعرفتو

 لاق هقاذ مهر 2 واج مالا الفنالفعرْفو

 59 تمد دوع ه هسةوم ا ىح تدص 79 ىيعو

 امراد تعرفت لسنه تنك ولو 0 ءاعتيشلوو وس فربعت

 ام لوط أ لاععر افاق عراف لبج ليقدنمو حارفاهعجبو ةصامالع ولما سأرةعرملاو

 لاقي هالعأ لس. ماد افوة عفته نك ام ىهواهل ازا لبحلا ا ارفنمة عرف تنا لاقي ودبل

 ةعرافدأ ارماتيمسكلدبو 3 املا تافرْشم عر راو عالتو ل ىداولاةعرافبلزنا

 0 بف ىس لك مب وهلا ُعلاو لب ولعت حرفا الخلا يو

 ىلاعلا ع ل عراذلاو لاملا تاي سسم ناكو لكلا نم ردملا لع ناك هنا

 انقل نترات وى .ون ىطعأثد د11 قول فتسملا عرافلاوىلاعلا عراف اوس يبل

 ةيلاعةعرقم دك رقلا نماهالعأ لبا عرقو فال حا أن مةدعاص ةعفت م ىأ
 ف رمل وطلاعلكواههفت ص ى قو اهضي موال ترب ودضِب جرعة فرم

 رت ةدوسثد د >هذم وشوي و هلوط» ىأأ و اناا تينت :رننأ ثن دح

 هنمرهظام ل_قو هع ديمو ءالغأ ءلكهنعرافو هزاعرفو هسسعرفو قب رطلا عَ وو الو نمانلا

 اصعلارهسأر عرفو هنواع للا س ًارَتنعَ را 00 ةاوحهثعراف دقو عمتراو
 هر هم ةسل9و و

 فشلا هس واعكأ قوق تع رفوف مس مهاد رم هلع اعرق فيسلاو

 دسللاقلاط عرووهموقىف عرفأ او العو لاطن الف َعَرف ًاولاجلاوأ

 عرفاف



 ا11/ (عرف) نيعلا فرح *« ءاغلا لصف
 تت 31777

 نمغم ”ا فن وكت امرثك أ او هما وليست عانت ديالا نإ اودنعتلا ردك لماما ناك 79

 0 سم حج

 نعسرع 95 لل! رئاوأ ديلا ن نم غلا حول اودو عَقِب عده وهر اعداد موي لاذ

 00 عدق هغاسرافوطتلا ل امم د ين زىالر خد 0 امم_سناىلامدقلاو 2-6

 7-20 مس حج

 ل>رلا تآامامفيكن وعلاو لبا عقال ماو افا اناوم راقالا عدت نول الو

 ه2 يدم دعو

 ءافترا جرس عقيل لاو بقر يسدقز ول لب يقتل فال تحدق ١

 لغسألاء املج رلانوكن تنآوهو طب ل هد || امروذصعىلعامحاص طوول

 هل 00 و لاما اك

 اهئاعجو نم مزعل سفرك * اهئاعد وأ را نمو

 مأ رنيدسلا ف ع تل ليمن لاتورمل دشن 7 هزغعلا سن حركت عارذلا اه اعد : عي لاق

 - 5 9و 0 - هَ 0 و م هم ه س27 2

 اضل متن عدلا لستر دال عدق ل مب فر دص عتمة هئادر 0

 كب رتل, عدشلا ااهلهأ عدم دريس لا ىضمهنار عنا ثد دح قو المت انسءامدق دهام

 ىذةنصفوابنك امأن ٍ ءىلماغغملا لوزتنأو>ودملا فكلذكو قاساا طعم ماا 7

 بما م عوع هيوم ة سو 2 ومو هدو هد

 عفا توت شارع اريغصت عدنا علا 1 .صأ عدي هيىاك ةبعكلا مدهيىذلاد نس وسلا

 ةديط حاول ءباصأ نال عَدفأ ايوة باغقن صدع . اص[ فارخنال ميلطلا ْعَمَألاو :

 لئاملا وسلا لهب 23 اعد أكدتو ران أف مسن عا دع ةنور لاق ىل- ملا ىلعنئام عدقأ

 و
 اا

 حدثا عدس 0 لا لا اافو 0

 دللحلاعدْميرخاب حذلانالل كت مولا عَدشي تاتا حنذذلا فثيددلاىفوُريسَملاَو لاو

 لك لاقةدوءلابةكبذلا نعل سني ءريسنبا ثدي د ىنوذوقوملاك نوكمف حا دوألا عطقيالاج ف

 2 ردا هو الو هادئ ةفامو هلكف مد - 3 '

 9 وس 7ءوص

 اكاخ ناضمر اق يدح فو هالعأ ىو :لكعر فواهيلاعأ اى هيدا عورفملا# دي عفرين اك :

 30 4 اوس ْ

 نلاقامام عارشلا اهعار ةمهلنأىعراعشملا ىذنبا ثيدس > هنمورِجفْلا عورففالا فرص

 لصنع أ امهعرفتل اعف نيتر هلا يرن يأ نمل سو: اطعشي د هئمو لاقل

 كما ويؤاعب "اوت فراخ ن هالي ارمشلا ىأشيدس لاق و امهيمرتوامسهالعأ

 تمت لوالا 0

 ةالبصلا حاتنتْفا ثيدسحبفو كلذربغ 9 ردك عورف عبوة لكْعرف (عرف) أ

 بك و كود عارذلا هلوق
 ملا نيدملا ىف عدغلا هلوقو

 ىعدفلا سوماقلا ةرامع

 هينكملاءا 2 اميستطلا

 هموم



 زمغلاو حرعلا علظلا نمةلوق
 طمض عاض ةدامىف مدن

 اعس ماللا كير علطلا

 ها ةباهنلا ةذسن طمضل

 لصالا.اذكهناملاو هلوق

 سومانقلا حرش لهو

 زاخو

 اذكمجهلعجافرهدو هلوق

 رردهأو لصالاب

 ص و هم 9 1 هس5ذ ع

 | نال تفرصو ةيلكلا تءاظلا2:ف راصلا ةيلكلا بالكلا علاظمهضطغباقو قحأوىوربو

 هلوقوريغالءاظلاناذه علا رلالاط 0 5-0 ءاهتعش روك ذا
 , هد 93 2 يي ا 328 سه ب :

 م0

 راديو مم لآ قيس 6 اكس فما

 3 همن# هاف مدوقم تولد و

 علاظوهوالاطا دعك 23 ةنامأ كدا دبع دعو ةغباملا

 هر <83 5-5 وو موس مو موعد

 ةعولاظالادارأاغاداعلظلا ن وعلا نكات ناقة ورل وقوالب را اهتصمأر ما تعلظو

 ميكس ليجعل اومسمت راك نوه عب تقاضىأ تا هلهاي ضر زال اتعلل وتسنلا 0 رخاف

 |. وتقطسشت فوزا علشلا عذبلارأهلا مَعَ دارك :ملشلالنم اثب زال قو

 اهحوناكتاز لا وح ل علظلا ن هءاطلابكور و ورعثالا نيا لاق
 و رف دل اح دك رع ومد

 (عكنكع) قلى سعج ” و رولا (عجرفع) (( لحمل نيعلا لسف)

 وهناطم_كلاءارغلا 0 ودرع غلاقو نال غلا نمركذلا عكنكعلا ىرهزالا
 8- 5ه رم قوم و صرع

 (عوع) ىلاعسلا نم ثيبكلا عك :كعلا ىرهزالا لاك ناقلاو عكنكعلاو مك 0

 (عبع) [وصو با م لدلسلااج ,متاغوعو موقلا ةاعوع تعمس ىجمدالا لاق ىرهزالا

 : دشنأو هودصت سم أ نيام الا هوت وقاص لاقي ىرهزالا

 رح و 9 و »© سس

 براق دشلا ف دخت عا رطوطح »* | وعيعولابعتلا اع

 ريسلا لعدامعالا طال اكو

 وهن 00 م وملاك زر رلا ةعضْملا ”(عخ) (عافلالسف])
 ومد هَ 1 8+ دم مانع يك سب 6-0 5<

أ ةبصملا هتعشمو مس اكل ةعيجتلا ىهو معو ع يس
 هتعحوأى

 ا و هود و م2987

 ىفو ةعجافةدحاولا متو ألام, نمهياعزعباجناسنال عب !1ةلوملا بئاصملا عيجاوفلاو

 ع ٌ

 دسللاق م ميس هل عجاف :رهدو بيذهتلا

 5 2و ساكن م

 دا ةهيركلا موي سرا 23 لاي قعاوصلاودعرلا نع 2

 2 0-2 ل و خا 2 8# 2 :

 عجافلاو تعج وب ىأدل تع بقتو ب زرار وضالاو عرايا راج داع دب ريو

 دس ءوو هلاك دم اس

 عيان نمو فس هداف عمو عساف ل وذيل نعم نال قارا

 ءادو أةقلخ اهلك ل صاَتْلا فليم وع عدم (عدف) هيملك رو عوق ىلء هاج عصيمو



 ١ (علظ) 2 نيعلافرح «' ءالتلالصف

 رثك اهياعلمحتالو قيطتامردقي ل فاو كاسف: ىلع عبرا ىأ اًضاهينأك مالت ىلعقرا لدم

 زها هطول لابو رتقولوقت كعاظ ىلع قرا لاقي كار ءالانا قيظتامم

 "ئه ىوروام وأ تقوم .مت هلاك لع فلاي دالوأ لرمأ لص ءان.موت أقر لوقت ظ

 ىلع ار تالفردا فردبوارلام فة تأكله وفا ب ءلالوةتديز كأن ع

 لعتتنأو ل أكغلظ ىلع را هلق قت لبقو هبي 01 00١

 قادم الا الظن سرا 0 ديجتالو ماظل ْ

 عالظءالو بتال جا « اهتيراج نأ معتلدكلاو

 معولصأ اذغكةقاطرا دق هعف را ناتشورال لل رم كك لعمر اوقللدأ لمقو

 ل رعأ هزي سدل نم هلل ىلع عّبريال هنا ثي دكا ىفو هلواكت مفك سفن ىلع قرا نعملاراص |

 كياشو لال ممينمالاكِحَر رعو كشعض لاح فك لع قي الىعملاحب رعلان 0
0 

 ىخرر كب انأ ف صب" ىكعشيدحىفوا هللا ا .رعل الو جاضالا ثيدح فو لسع دنزدكو

 هم هسه

 تاديئاجبلورخ .الا هئيدحو موصل اورخأتو اوهطشل اك ًاوعلظدأ توام منعدللا

 طرقا نب رعي لوقو هيرب لا اجرعلاو برخاتاذيعا ولالا 07

 2 2 و

 بوكنملا هنا ةرىلعقرب 23 اهاوهيلعقر 0

 9 مو د ع

 قدوتنا بالو هون هل :الاو باودلا اوقفذخأبءادعالّشلاو ف هظالوحا ا! ْ

 مما 00 مهناعا عضو قملا نع مهام ىأماللا تشب : وه,ههللت احا موقىطءاثيدحلا

 4 5 ى 8 و 23 2-7 ري 5 7 7 4 ع

 مدت دقو داضلا,لئانملا ليقو ب:دملئامىأ علاظل جرو هيوم هيادلا ءاوق ىف ءادوزصأو

 ىاهمئاضقمةحا1ارخأت بابفىعمصالان ءدسعو أ ىو رودغسدقوداغسلا دار اهب اعاظو

 لظاعينأ ارد اهننعلاطلا نأ كلذو ل لاقبالكلا علاظمان اذااذهىمهلاثمنماهتقورخآ

 0 اهتمي سمان الق اهرخآ غار ةرطسش وكلدرخوب وهفهفعضا اهسايبا

 ل معئاطلاو لاق ب ا ىح كلذ لعف الر رعلا لام نه هللسقو ما ٌمدئنح

 تتش 131 ترا او 0 او تعلو ةباكلا ترص لاقت قرباصلاب

 هلم هالو هن عماني الىذلاهرهأب ا مهمل الثمبرضيف ماني البالكلا نم علاطلاو لاهل سل

 هقَر 1 اس اسال زئدااخدشنأ و

 ف 5ث ى -و رواق راع

 دقوم لكمران ا *« |١ عااطمانامدعب َنمانتيد ست

 يطل ا

 مضيو مفلابوهسوماقلا



 لصالاىفاذك نصح هلوق

 هأ

 امخالنيسلا اهب لكا شل ءاناءاطل !بلق هناف ٌتعّتس لاق ن عم

 (علظ) نيعلا فرح #2 ءاظااو ءاطلا لصف

 اونَْذْخ عييطتسياودا ارآاووكي نااماق عدس مهلوق نم هب ويدسداكحاماماو سمهلا ىفابّم>أ

 ناكمءانت اول ديا وزوكين ااماو ق..فاهوكرتاك ةذادزلا اوكرتو ٌتأظمال اوفذح ام ءاطلا

 ىفكلذدعو عبتس أ امونيءاس عيتتسا امدي وبس ىسواهلثماسومهمني سلا دءنامنوكملءاطلا

 ْ اضوعنيسل ااودا ار هن ىومسسلاو ةلاحمالءاطلا ن رمل د.ءاتلاف عستسي عاشسا ىجنبا كو لدنلا
 . يس ما طال ا ل فرص

 قو هتءاطتسافاكت هعوطتوهبعوطتو ىمالل عواطتو لعف أن م نيعلا 73 رح تاهذ نم

 تمت داق عوطتي هيف ل صالااريخ ولدي نمو ىرهزال ١لاق هلريخو هفاربخ عوطت نك لي زمتلا

 ىلعاريخ عّوطت ن ءوأرق نموه يف مغدملا ظفالا هناقن فرح ىف هتمندأ فرح لكوءاطلا ىفءاتلا

 ىتح مالا اذهل عواشت لاقي نيوعتلا قاز>لوقادهول !او كل ف.سالاهاذعق ىخاملا ظدل

 ٠ ه2 هس <
 سا انهلءمسااولح م اك هضص هرق همْرلد الاغمسف:تاذ٠ نمد عرب ريش ام ع وطنلاو م

1 
 اريخ عولطل نو هل اوقىؤهانلفمءاطلا ىفءاتلاتغد ًاداهطان وع 0 ذلا دع رمل طوتتلاك

 نبدج ىو مغدانيعوط لا ءاصأو ننمؤملا نمنيءّوطملا نوز +: نيذلاو ىلاعت هلوقدنمو

 ىردءلادوعسىناثيدح ىو كلذ دءاوأهيلعترو واولا دثوءاطلا فه هعوطملا ىحي

 وطو | 0الاتدا عرتلا عيار اريد د الا نسا لاق نئموملا ن يصلان

 عبطلا (عبط) مساةعوطو ةعاطلا ن 1011011111 ماعربت ءىدل !لععي ىذلا

 .ةبقاعمعوطلا قةغل

 526 اعلي مسمى ةبادلا وق رلا ع عاظرم لاك علطلا عمر ع السنإ)

 ند ْن كرْدملاق هيشمفزعو

 2 ما ف م هم مث قسو

 امةرع صخر فار طالاةمشوم 2 0 كبلادعب ىبحا هانز

 وع 07

 اهني تلو رهامل علظلا اهب 03 هامش شرى للان

 0 لع ا 5

 تاقتساراثعلا موو اهعلظ ىلع 5 تاتا تاذكسنكو ريثك لاقو

 أس هرقرك ذ.م ودون ألاقو

 ومو و سو مد هه 98ه 5

 علطبال هعحر موج د4 هن ماك شاشملا سب ودعد

 3 ى ةدءو
 )0000 ست شفنا : ملا



 لو (عوط) نعلا فرح * ءاطلا ىلهذ

 حرط أ لاق نمو لاق نينك اسنيب عم هالو ةنكاسءطتراصءاطلا ىءانلا تمتد اذا و ةنكاش

 هدمسنبالاه طق كرت لعفتسا نيسنالاضر افا و ءاطسأ ف ًارقأف ني حل ىلعءانلا كوخ

 امأو فو رصتلا ساق ىلع عاطّةساف هئاط ا هعاّتسأو «عاتساو هعاطس أو ةغاطساو هعاطتساو

 فذ فعسى اهفذح ٌقعسا ج رخل فءاطلا١.منزتا ةلغاتلا فذ ىل_هذةلوصوم عاطسا

 تلا حاطة فن علا ذك َبانَمْنسلا اوان مها ىلعفع وطقءعاطسأْامأ و تاع نماللاذأ

 تناكتاو اهنا ليقةدْنارِب تسلل ضوع نيسلا َنا لئاق لاك ن اف ةدئاز كلذ غم ىهو عوط أ هلضا

 ءاطع ىفةزم-هلا نوكست6بهذدق فرح نماضو < نكت لا هملالةدئاز ىهفواولا ةكرح نهاضو.ع
 اي راسشسوا 7 0 ا 5 :

 اذائشلا نم ضوعيامتالاق:لوقاا اذ_هه. ويس ىلءسايعلاو !بقعتو ىدنبا لأق ةودشو
2-8 

 واولا فتناكىتا انيعلا ةكرحو نمضي وعلا هحوالف ظفال اىفادوجومناك اذااماف بهذودقف
 دوقفمريغد و>ومئشْن م ضد وعملا هدو الق تا قنامغاو مدعتم اوءافلا ىه ىلاءاطلا ىلا تاندق

 لراتلو هعم هر داع نم ىهو طااعامأف ةدصلا نماذغه هن وسسلوقى ام سا.علا نا نعبهذولاق

 نأ ل عفلا نعدكرح نم ضوع نىلا ناو اذهى ههومسلوق ةحص ىلءلديىذلاواذ#ه هير

 نيعلامتدةفاماءافاا ىلا ةلوقنمةدوحوم ساسعلاو ا لاف تناك ناودحفلا ىهىتلاةدكرخلا
 ماللا نوكسدنع فذعلا 'ئبتلا نماهلش دانوا وكس تنهوذ "هكرحتم تناك امدعب تذكسف . ٍِ م ١

 : - 9 م 2ث ا و ا

 تفدح ا كركم نيعلا تناكولو نينكاسلا*[ هل الن معلا فذ - دقا ذه لكىف عطاو عطد 1 كلذو
 نيعلا تدصا اديز عوطأو عوطب لو عوطب عوطأ تلقول كنا ىرتالا نيدكاسءاقتلا انهي لهنا ه2 فاعاه ه9 و 5 8 2 0 ١

 افعضو انهو اذهناكف ننكاسلا عامقجال تطةستدكسو كرما اهنعتاقناسإف فذحتلو

 ءانثلا دكرشو اهفدحو القل سسملا اهل نهوملان علا نوكسنماضوعنيسااتلعف نشأ[ قل

 ماللا نوكسدنعفذعلائهتلاونوكسلابفءضلا نماهقامنمعلا نع عفدتالا منوكسدسعب

 باهذنماوضوءدقرمن يلا ةكرح باهذ نم ضوعنيسسلان ا نمهب ويسلافامدك دو |

 نيبواهن» عجيوءاهلا نكف تره لاك نمل اوقىفءاهلاوهونيسلاريغ رخآاف رح نيعلا هذهتنكر رح |

 سق أىدنءاولار ٌتعيرأو أت ور ألصالا نال نيعلا :تفباهذ نم ضوعاذهءاهاأف ةزمهملا

 اذاءاملا نرخ الا او هذنعتلتعا اهقءاناه وكن مرثك ًااواو لعملا نيع وكنا امهددا نب سهال

 دق قا كلا نا ىلغاواو هئهنيعلا نوكىّوةباضب اذ عفهّشار قارفافضو هرهوج رهظ وزر ه

 ةعمق لقت نماضوع اهلا واحس ملا مثءاننيعلا نوكي عطاق اذه وبصل اذى راملاّقار كس

 نأ قس كلذك تاعفتسا تقرهألصأن وكيلا: عاطسأ كل ذاولعفامءاذ | ىلا معنمعلا
 دس 2

 (رشاع ب برعلاناسأ 16 )

 لصالاباذك اهتدّمفاما هلوق

 رظنسلو



 (عوط) 2 نيعلافرح « هالبلالسذ ا
 همم 9 -ِ هس 5 لس

 درتص نمو فوح نم تداولا عوط * هتابف ب آلكت وص نم عانراف
1 

 ناك اذاد :راكملاع وطن الف لاقي سي ذهتلا ف و تاوقلااهيدارأ ل دقو تبالكلاتما اوشلا كام

 عفر نخل اهعقرو نيسعلا بصي تماوشلا عوطلاقوةسغبانلا تعب دشن أو اهانإ َقلمامهل ادانتعم

 لوقت: كلذ نمو هعوطوهو هتماش متشا امل تانىا فوقنا ودربل |نمهتماشعاط ام هلتاددارا

 س جنضص

 ا ارش ااو افرع هو هيتسشيام يل عفتال ىأاتماشانج نعيطنال هللا

 ةقابو تام نانعل ١ ع هير هرقو ااف تادىأ هن هعاو اوقع ط در روشلا تامل وقد .ةتماشاهدحا و
0 - 

 اههالكمعوطتو ءيذلاع ع وط .ةواهدتا ١ 0 الة_تلذا لا ةعط ودايقل | ع 1 ودام ةعوط

 ١ طار لكم يسسالا ناك همخلئكدسفن 12 ل ماو لاو راس

 هلت ءوطفدرملالافو كيان ا دا ا والا تو تر داتعلو

5 5 

 ' دها# ىعددع و لا هنعصم هسفن :هلتعوطةلاف دها#نعىورو 2 را متاع سفن

 هدشالاو ىرهزال ١لاف ةيع ءاوطلأنمال اهلصأ ىرذأالو لات هسبلا هماجأو كلذ لع هتناعأ اها

 ف :درملااهاو ميهسقن تلعجىا هم هناصا لقدم هآتلبس هلا 0 ا

 ءاضفا ىلع« _.خأل تق هلوق باص افدربملا اوءارغلا ل وق للعام و لاك هس ب وعوالوسهمخألتق

 ضفاخلا فذف خا لتقلوهخأ أل :ةةىفنداقنا ىأهسفن هلتع رفا هناك هيلا لعفلا

 نال كذاكوه ىربنبا لاه ًةقاَسلاةعاطت_الاو ىرهولا لاك هم_طنف هيلا ُلعنلا ىف

 قرف ذوفعيطت سلتا. قمل ل وقت ةماعق ةقاطالاو ةصاخنا:اآلا ةعاطتسالا

 لاعفّتسا ىهلدقوءىشلا لع دقلا ةعاطتسالاورضملا لعروصسرغلا لاش ولف امهتدام

 اهنىلا.عتهاوقامأو لاق عسط سي عاطسا لوقتفءاتلا فذحت برعلاو ىرهزالا لاف ةعاالا نم

 ءاثلا تندخ د>اوح رح نمءاطلاوهاتلا نكل اوءاتلاءاوعاطتسسا هزصا ناقد ورهظتنا | ع اطسا

 كلوش نمم.غموةءارقلا قزوح الو لاف ءاط ريغناوعات_س !لوقي نميرعلا نمو ظفللا فل

 نماضوعهيوبدسو لنا كاذ لاف لاكن يسلا اودازفاوعاطً اف ىنعملا ةعوطةملاناوعاطسأ

يفل صالا نالواولا دكر ناهذ
 دهن ناك نو عوطا عاط ا

)فلا هتقل
 2 

 ًارشيتايزلا ةزجن وعستسأامو ع املاامو عيطس ا ملاي لاف او تمكسلا نسا ن رولا

 وهقةءارقلا هدم ًارقنمحاجرلا ق<ساوأ لاقو نيك اسنيب عجباوءاطلا ماهتدانا وعاط سا اه



 ا تا نت ولا ل ضد عرس 5-2 ةولوب يا 05 لا اا الا ا ا اا لا ل ا ا ا ا 5
 " : 5 1-0 2 ١

 ا (عوط) نيعلا فرح ءاطلا لصف

9- 

 عوطي هل عاطلوقن نم برعلا نمىرشزالا لاق عوط جباوورقم رعت لن العاب واعراكوأ

 داقن :او تال عاطأ و عاظو عاط وه دنس نب ١لاق ةدمحت غل عاطت عاط و عاطأ أع عت داط ا 01

-_ 

 < 5 1:47 4 8 . يو 177ج 3 0

 ىصماذاففلريغب هلداقنا اذا عوطب هلعاطدقو بيذهتلا فو كلذك 4 عاطثا و ٌةعاطإهعاطأو

 ىلكلاصاورلل ك ربنبادشنأو هعواطدتتفهقفاواذاف هعاط أد قفه سال
 6-2 8295 ديس #2

 ماتوا حاطدقو د اهئادأ بورا فدعمنانس

 "صوخألاا
 اهاصعاموُداَوملا اهل عاطو « اهاوهىفىداؤَذ تداكدقو 5 ُ و 5-4 20

 + ءالتمع ام ورع تعادلا عئاطىأ عطل جرو كاذبكلاوعاطمهنافثيدحلا و أ 6 5 0 عك سد 0 5 1 2 :

 تيكسلان الا ةسيعاوطاهجودأ ما تعواطو هعواطلاردصمنوكيآىل مسا ةبعاوطلاو ٍ

 مالا ىلا تثب اذاف مطيع عاطأ ل اقن مو عاطبلاو عاطلأق ع نكءاوس عاطأو هلعاطلاهقي ْ
 عا 00 ىو 59و همر

 عاطممسو عسسم ىو طم د كل اىفو ريبغالةءاطفالاسصالاوء رسالات تسال ل

 ةعاطالثبد لا ىفو هلامفه_ءلعهلنااههبح وأ ىلا قوقحلا عم مف هيحاصهعطنأ وه

 0 ا وعاد حالا : ةالودعاطدب ا ظ

 مصتاهناو ةيصعملاندي وشمتناك اذا صلختالو يسرا ةعاطلا نأهانعمل_.قو 1

 ىف اد_.ةمءاجدقهنال ث هدا ىنععمهبثآلوالاولا هىصاعملا انس ا عم صلختو ةعاطلا ْ

 ةقفاوملاةعواطملاو قلامتاةيضعمفةءاوزفو هنناةمصعم فق واخ ءاطال هلوقكةرغأ||

 ةسيعاوطلا نح نالفو عيطمىأعاوطملجرو !ءواطمزاللالعقلااومماع ر توب وهتلاو |

 ع وسلا عاطأو بانل ىاذكب 3 وطبال هناسلو كل ةعاطلا ْ نسج ىثةئئاقلاَل كتل 1

 ادهىلاقيدقو ىرهزالا لاق كررلا هتكمأو عترملا هلعسنا اذا ع عملا هل عاطأو هلك | ىلع عنسم ٠

 رج ني سوأ لاق عاطعضوملا ٠

 ٌقارولاهلعاطدقدارح منن هحاكا ظ

 عا قرولا نم ساو تايشل او ٌشسدش- أ نمضرالاريط كادوا كاتو دسعو ْ 0١

 نارا عاطأ امرا 4عاط ملا اذهىف لاقي دقو ىرهوملا لاه هنمىئرلا كمال 2

 كلداقتمى كد عوط انو ردأ اذارصشل اولذعلا عاطأو نتمنا نكمو هرم ل كرذاو ارص ْ
 513 5 31 ه2 1

 ةغبانلا لاق هلدداقْدُم عصا حوطة سهاوأأ|

 اذك حلارقلا عاطأو هلوق
 هينك لمأتسل و لل_صالا

 ويودع م



 دكا ملا ىتفىاوهلوق

 نيد_هند ةيعمىفتوقان

 البشينيتاوهر  -
 ف هر كجم سدعل ا ارودصتقر

 الفلا

 امنيأ اهدعب قلخرديلف
 هع »وينك

 اا ١ هه ماج < نخل تي اط درج < رمش ديت 71 1 الا نال تحي ليا 0. 1
 ا يمول : 0 ٠ 3 نك ,

 (عوط) نيعلا فرح #2 ءاطلا ل ضف ا١1١١

 هه ء ره < و هدو ا و جوس د5 ع

 اةسوهلعاناسةم ها - وط موب تعدو ىفىأو

 امر لكنا قطو ىمش ام #3 3 امتلاء نايشنلا ىزاجابق
 اهيل

2 0 
 هوم اطر 213

 ساملاثاو رهف عملا نأ نعت هنعمللا ىضر باطما نيرمع لاه سأل هضم (عمط])
 سه صوقمس ري 0

 هاحرو هملع ص 0 عمط 143 ةةيعامط دو فقة عام امل دو يطف ابرق همقا دف ينط ىع ِ
 ١ عدو

 طوعا طاو كامو يومك موقزم نط وعبر بر ودبد تلا م مذعن ركنأ :

 1 ل ل هزحأ نم عل هاا تنل ديار ياسا

 ُ ا 8-26 0 و هر دى 0

 ةعمطمل ةأرملا نم ةعضاخلا لوقنا لاقي واهسُفننمنكمالو عملت عامطمةأ هاو نيرظانلل

 هنال كدب ىهمليلقئ ثمن.« ىف دي نيحرَْملا عمت واهيفقمي رلااذعمطياممىأداسٌلا ف

 كارعالانبادشنهنمرثك اوهام عمشب
 ةض ع

 حاصتءادُضَأل هيداجت 5 رطقعسمطلا بدَحْناك
7 

 دكا عامطأو دبا قرر عمطلاوابث دح ىنعحاصمانوتادص ل وةيتادبآلا انههمادمالا

 هدد

 ئ نبا لاك ع مطاهدحاو اهْضْيكت او وألمقوعهقا و آب ىأمهعامطأب مالا مهل مآ لاقي هذ 0

 ىفلاقب : وهعمط نمبُتلا ىلعانالف حم املا وماطُم و عمطمو عامط وعم لاق 0

 ْ بععتلا كاذكو لح رلاَنسَلنا كلو أو ةكعمطلار اريثكر اص ىا ملا مضي ن الف لج رلا ممطب تلا

 نالفىضاقلاوُصقو حو را ةريسثك تناك ذا نال فُةأرملا تح .رستللوةكمومضم؟ى شلك ىف

 بعتلا سابقلةمزالريسغ يسهنع ىورتةءاورسّش دمت فاولاف امالاء وش لكىف بحيتلا كلذكو
 م يم تبوضصوع ه

 ا درك جا ديزوس ا ام ثالث ب بهتلاروصنالر بكل 0

 ماو الاد هعواط وسو ضيقن 5 عواطلا ع وط)) 0 0م : اهنع

 قاع مهلوقك عيل امهالكبولقمعاطو عئاطل جرو عئاطىأعس يطل جرو ةبعاوطلاو

 و لوطا رانا
 _ هد

 موصل ةم ه ص و2 ءع.هو

 هاثكه ملا تاكو امهمو 35 ارتست

 9ع 8 صو ساس م

 انغئاطواهرومومهكموعداطعيت ان ارد تعطاضي آلاغو هلت عطأو هتعط اىنامعللا

 صج"

 وا
 م



 | (علط) ٠ ٠ نيعلا فرخ « ءاطلا لصف

 رسسكلاو فلان ىداولا علطو ىداولا عاطب وهو ايهذ ضرالا عالطن م ىلابح أ قامثنلا نمىرب ككاو تفل. ىداولا مل طو ىداولا علطد وهو اهذ ضرالا ملابس اناقتلا
 اذكوتابل ريغب ىداولا مْلطو ىداولا عثرت ىرهزالا لاك لبملا نّزو ىرجم ىرجاهتبحان ىأ

 و 95 مه 8ةمو

 الو عمانمر مالاادهلاملاقوىنأملا عاتماو تناسب ءامسلا تعلطأ وعا رك ءداصتلا عال ْ

 نم عالطالا عضوموهودا" امىارمالا اذهعلطمني تاه ويلا مالو ديو لمى علم

 نمد ديس الاه يضرالا فام تا طن لا | ةييتس وراد لل 3 ا
3 ّ 3 3 

 م

 0 0 ع 5 ه 07 3 5 م
 همسيشقت روما ببشع رخ الارهعان مهلعف ورشا واةمايقلاو ولعق ولا ةيديرب ,علطملا لوه

0 

 لالش نمدعصلل علما نوكيدتو قيمالإلا لاععضومن م هيلع فرش ىذلا علما

 تح لكلودح فر رح لكلا تارقلا رك ذ فد دسملا ىفودا دضالا نموهو لاق فرشملاناكملا |
 عدسات »

 لاقي لاععضوم نم عالطالا ناكم علطملاو هلعةفرعمن مياس سس وتاول ا

 0 اودع وءانأمىأاذكتاكمن مليش اذه علطم ١
 و 5 9

 اعلطمقيضااا وستدوالا 3 هنت تقاض لطم دولاب

 ةزووعد صاورس 4 0 2 2

 اهعلطمسنا لعالا ةمرحم ت2 لهن انا ىأ هيك م هجن اكتمدح لكلتا انعم سبقو ْ
 00 هم ى هس ود

 0 اوءانعموءغصمبر وعم لكل وكيت نازوح<ولاق 6 1
 ١ وم < 3 ى و 2

 ا ملامح علطم تدقال 3 تبدحت ىلعرضماذاىلا

 روفنيدمج لوقف مسفن عالطالاوك عاقل ا |

 9-5 هس 0 وه

 ىسقمافرطو“ ادع أن دعا #2 ةلعرو لا رماعالطناكن

 ثانمنسحاوهو لاك هلا طمواعالط تلا طلاق < كاما عالطذاكر ىرهزالا لاف

 لاق ةدئفالا ىلع حلولا قال وزع قل لوقوةيرعلا سابقا نال ءالأط اع ]

 تو ترعلاودحا و يعج نانوكي دق عولبلاو عالطالاو لاق ةدئفالا هلأ 0

 و 5 2 : ماه

 كيفاشأ اذ تدلطا نماهقرصفا هيلع فود الا ىلع ءعلطتهلوقواخ- ضرأ تغلب ىتدىأ انضر

 لطم دارا قاقلا غي وجال بهذءبلاو لاخلا بح ارا لوقو ىرعذالال

 لئماقو مهلا تعلو لل 0 مور ولأ كمالكس معَ ا
 ” همو وِ

 ريس دل“ أم عاب وطو اع ىأ نمش أو ىدلذأو نقهرأو نالف ىعلط لامقيو تلا

 7 هم د ا ل ساه :

 هيبرق ءاملاةيدعن رجاوشلا ةيحانبةيداعةيكر علم ؛ وطىرهزالا لاك نامصلا ةمحانةنجاشلاب
 ل 5-0

 ل د

 لعلزللاديزو ا دشنأو هلوق
 دهاشلااذهىللعج تسنالا

 وهو هي عن ىذا عض 2

 لع-وى رنباهدشتاام

 هعضوم ى ربنباهدشنأام

 ها رطتاو



 نيعلا فرج « «اطلا لصُ "0

 4 هو وو عال سد

 لافرومالل بااعدغ أ عالط

 ودوم سامع 8 --ٍ 2

 دحنأعالط لقلاالولتاكدقو #3 همهنودىغلا لقاارم هقب دقو

 زعم ومب

 هنأر ةدوحجو «يراجو ءبقرعجاهرهعشم ومالا يداك اد 26 عال طوانانم ا عالطنالفو

 قد َنيمذهبرعلا لاثم ان و ةينثلا كلذكو ل. اق قيرطلاو هود عجدمالاو

 ش ريرحل وق نواب را هحاصالعجت ىتلانيفلا ىهو مراخل

 مرا تاذرب رع نيم ىفال أو د 35 !ًاهيلعلامىف رحال و

 3 - رع وو م#

 نلغث دشن ادكرد أو هملغلجرا علطتو مر مرد |هذحلا ولابحلا ف قرطلا مراختاو

 علطت الءاركنلاىالومو * هسرع طلاخأ نأىراج ظفأو

 لاكومسفاو وتقر ذاهعئلاطءلاَ وىربْنبا لاق

 3 رايد علا 5 ىلا تالاَح ىعلاطَت

 ظ قالو منك الاف ىتءتبال لءافتنال مط وهامناهريغلاهو ىلءوبأهدشن ذك لاقو
 هم هم م« مه مهي همس

 ف ساكلا انيطاعتو ثيدحلا انضوافت لنمو هءاشح لينلا ناطاخ لثمن وكت ىلع

 تيمكلا لاق تعط نعمييرألا تملأ لاق ولاراعُسالا اندّسانَيو مالا اننسانتو رارسالا

 دساحملاتاذ“ ىلا ةاتق هج ول * اهئاشع تعط را ناك
 157 ماد ع -

 م ه9 م مسد 5 5-5 5 9

 لرعأ أعلط ىنعلط ألاقي م ُخ نموهم ار تعلطاذاو «2لك ىف ئمطم لك نيو 58 نم ماعلاو
 مدس جس

 ليخنلاتااطاهل اوحام ىلع رشة عللعم "لك و اهاوح امكن امم ا ذاامتمالام علطو
 9ةةه2و 5

 اول لفل ٌةعلطةدحاولاروفاكلا ىفمادام "ردا 00 + نملوطأ تناكو

 س57 7و 5و )23 سرلو6 سس --و عمق - م2 ع

 لسقدا ارفكهحاطواعولط علطب علطلا عاطواعالطإ عل لا لفل علطأرهعلطح رخأعلطو علطأو

 لاق هنا ضل لضفملا نعى نارعال نب اكو اضيا اعّلَط ىعسإ 000
 8ع س 5: 2 26و

 ْ روفاكل اهنعقشنيىذلا ضير رنا علل علل اور كلذ نمسا لك

 ' اديادإ عرزلا لطي ذهلا فواد. عيزلا عطاد فدا 0 تلا قع نم ىكربام لو أوهو

 علطأو قلاوهواعّلطلا لوطلا كار ءالا نبا لاقوع ا وللا لانسللا يا روي عأع
 2 و و ةوومسضو سس بال

 ْ الط موُكر جاب سوأ تي مدقتدقو كلا سعيك الط وتو 6-0 الجر ظ
 بصر مو ماو <

 ىلا ا لعانالن سل !لوقدنمو ايهذ ضرالا الطمي فرمسياموهردىأ اذه ٌعالطاذهو لكلا

 *ىرب



 ا (علط) ٠١ نيعلا فرح خب ءاطلالضف

 9 و 08 مع

 ىلا تءلطت او هينكيةعلاط و هيلع لا ىأ اوشا ملاطو 7 7-5 ءارملطتلما اودححاو

 نط تءاطاو لسحلاق وفن نمتعاط أ دقو ىرسس ىلعددعلْطأ ار 2 رالف َكباكدورو

 ىحاصن ا ةاينام لاراب سف تأ نال عطارد ىت دس -او

 -”و-9 ع

 لافو برعلا مالك اذهىرهزالا لاك هملعَتْلَمق أذا ى مص خ 1 ريدا اذا اعولط

 ميلعتعلطوُدل و هربال ىتح مهنعَتغاذا اعولط علطأ موقلا ىلعٌتدلَمدا دضالا بايدي 3 ولأ

 هيف ىلع لعج معصم هنعتيغ اذا مولا ىلع علطت ركسلا|نبالاق و رب تح مبلعتلقأاذا

 نمو سانا نعدانعم سانلا ىلعاولاك ١ اذانيذلا نيففطملا ليو لو زعهتا لاك نع ىنءعاإ]

 ىو ضرعلا قوف نم همبّراجى أ جنارلا ملط أو نوعجبأ ةسغللا ل هأ لام كلذكو لاق سانلا

 ىرعهزالا لاه هولي وقدهلا رواجش ىذلا ماهل نموه جلاله جي نك هنا قرا تدخلا

 رارلا لام سطرملالمعيو فهلا حقي ىذلا ابل ن نم علاطلا

 علو اون عامخاشالو « ىلا نعّئارصاعالم مساهل ظ
 و 21 2

 نانا وق عفو نط هز نام ةيودرصمل ىلا تاتا هداؤف بيصتاهماهسناربسخأ

 هسأر ئطأطي ناكو ةسم ممرلا نع عشت راق م مص ذاهسأو ضنك هن ىأ عاطل دجسب ا :

 هبفعياواواو قدعلاريخةعلاطل نو اوثعم م وتااةعلَشلا و ندملابيصخ الل ْ

 مسالاريسكلاب ٌلَطلاوهفودسعلا مل عسل شعبي شدحلا نم "عطينا شيلا عيلطوءاوس ||

 موقتلا مه ع الط هيدي ن يبث عبازعئاذا ناكمنا ثيدحلا ىفووتدعلا ملط عاطا هنملوقن عالطالا نم ْ

 عئالطا و ا ىلع قلطتدق وةعبلأت مهدحأو سيسار وكلك ودعلا عا طا اوعلط.لن دوثعسن بدلا

 مصتاهنمةلففل لك عيلطلا ىنعمتسختلاوُةغيشلاو هس 0  ىرهزالا لام تاعاججا 1
 م دود 0 سود سو ني ساق

 ينم ةع اسرطنت علطت ةعبقةعلطت 1س لاق و ع ارثكت ةعلطة أها وةعاجلاودحاولل

 و 9 وص وم2و مو و سه 8

 0 سفنوئ سم م اريثكع لطت ةىتلا ىلا عاطل ىلا ىنئاكض غب َناردبنبتاكربزلا لوقو :

 ع دنبام ءو دك دم هس

 2 مسالا دا دبل كسب بمب تلذكورشلا سير

 علما دساخلا 1 كارساسعإلا 1 را ولامن متسعامو

 ماع رش ىلا مكس نع لاو اظعاوملااهوعَدقاف ل ولا د هنأ ن نسما ذلك

 هيبتشتاهاوهىلا لسملا ةريثك اهنا ىأ ْئشلا ىلا عططتلا ةريش مشكلا الل قو ءاطلا مضل

 ل-ر ولالا فورعملاو ءانعع وهو ماللا ارسكو و ءاطلا فب هبو رمهضعي واهبحاص كل متىتحا

 ايفاوه لاا ريثك حطت اول

 ىرخ اىتخو ةرم



 وه عالطلا مسالاو هأ اوق

 سس .وماقلا

 اعالطا مهيلععل اطاو هلوق

 علطاو هلل و لضالااذك

 سهم ما لمأت هلع

 . (علط) ٠ نيعلا فرح ه« ءاطلا لصف و

 1 لوقو رطذا عولطشيلا لا راب عمال را را
 هس و 9 اء و

 هب يي ورهتعاطو ديعب نمانسلع تالف ءاطو دسعى ألوةوهو لوالا لوقل اوضرالانمسسَمَسلا

 هنوبنس نعةريخالا محض عل أو اعولط علطتو عاطي موقلا ىلعلجرلا علطو كمءلط هلل امح لاقي

 لج رلاٌةعلطو م منعاضي باع 6 ودادّضآلا نموقو 0 و مشان أ ميملعمّلطو

 هن أم وضعي نعد ريدا ىف او امه درع :و ًاةضغل و أَ :رظهتعلط ىل ارظت هع وهم عطاه صْخش

 رولا ثيدح قرا بطرس كيلا عاطوةدوصٌنيعلاهعلطت تناك

 جت 9 ”رس --# »و م

 (علاطوأ ندا لك ا لا ردم بذاكلا فلام ,علالطلا م ؟نديمال

 |تلذكوئىن ىلع فرس أ ذاةسأر عل أودجنن هاقد_ضصقىأ ل راب سول

 ا هع أو تلح اوهو م سأ نطاب ىلعُتعلْطاو عالسطلا مس الاو هءاظاودريغ .رغ علطأو ملط

 | ىاهعلط كأس باطملا دعا لاف نّريىذنباثيدح وعلا مدالا وديملع أ سهالا ىلع

 5و وو. د مؤ وعمق

 يلع طاووس لطي مالا ىلع علطو هلعاذا مدل ىلع علطأ نم مس 0

 مح ردنب سق لاق هدنعامر اه ماا هعَلاطو هلع هعلطلو هعلطاو اعالطا

 -2 رعد - ا

 علاطب نمفرحدلا كدي و مهاد5سانل ارثغ عديل 11

 أ نع ىزعلسا نيسحما ورامالا ةءا ارقلا هذه ىلع مهلك ءارقلا لطافن وعلطم 7 :[لهيلاعت هلوقو

 ىلع ماللا رسكو فئال امضي علطافن اونلاةروبك؟مءانملا ةنك است نوعاطم م ::!لهأأرقهنأو رع

 فرءضهسهجو و نيعجس أند , وحن ادع ذاش نوعاطم ىنونلار 0 وىرهزالال اق لعمان

 هو رخأ مثله كلوقك نونالب وعلطم :ًالهو ىلطم# جن ل ه عملا اذنه ىلع مالكلا هوو

 رعاشلا وقام هىرمآو

 اممم ضألا ثدشنم اوُكَحاماذا 52 7 . لاو ريخلا نولئاقلا مه

 نوعلطم :ًله ةصصفلاةدملا: ءارقلاو تاغللاذاوش نما دهوهننو سه ' الاومالكلاهحوفق

 ىأرف لسماع ءاطاقرانل ا له تلزم نم موبكل زخم نأ اولعتفاوءلطتنأن وبدت لهاهانعمو عاطاف

 0 ر راب صن للاوونا خذو 0 0 0 رق
 2وضو ع



 ضرالان عامي ودلك اي يبطن معطأم قمل أ عطللا دمع ىلعالاراغلامهناسلَّوصتاذا

 ىمهف اعلطم مواعاطمواعولط عاطت الامل رمسعلا وسعشلا تعْلط (علط) نئمطملا

 ريسكلاو سابقلا وهون خاوتي داس ءءاجامدحسأوهوةسعلاط

 اهد_حو سمشلا علطم غاب اذا ىتحهلوقوهو سعشلا هلع ملت ىذلا عضوملا بلازا

 كلذكو ماللارسكي اهأرق ناسكلا ناف ريا علطم ىتح ىف ملحو .زعهلوقامأو موق ىلع علْطَت

 اذكريشك نبالاقو هلوق نياو عفانو يثك نبالاةوورع أن عقاو لا دسحأ ديبعو ماللارسكبو رعبا نعدبسع كور

 لصالاب لأ ءارقلا ربك أوءارفلا لاعمال يقي رعبقلا علطم ىتح ىه ةزجيو مصاعوور ىنأن عىدي زيلاوماعأ

 وه رسكجباا علطملا 0 جتفلا,علطملا نال ةببرعلا سابق ىفىوقأو هو لاك علطم ىلع

 ردصملا ودب ريمهو تورس كيفاعلطم سمشلا تعلطل |وق:برعلا ناالا هنم علطت ىذلا عضوملا

 نرعلا ترث اهب. أامو حرك حرخنو لخدي ل خس دل ثم لع لعف بان مفرخلا ناكاذا لاكوأ

 كلذ نملعفم ىف نيعلارسك اهومزل ا ءامسالا نما رحأ الا نيسعلا قردصملاو هنم م
 و هس - 00 و وص 6 ماو 92ه و وع يح هان ه2 5 هس 7م هوس

 تايلاولكلاو نكسملاو ر را اوقرفملا وقفرملا و طقسملاو ق رشملاو برخملاو اوعلطملا ودجعسملا

 غشا ومءاممالا عضت برعلاو ى :رهزالا لاقرد_دمللاة ٠ الع فل او مسسالإةمالع كلا اولعخ

 ىل_ةمعواطلا ىلا امسا ناك ناو علطملابب هذ هنالرجن فل علطم ىدن ىهأرق نمأرق كا ذاورداَصملا

 ماللارمسكب رجلا علط أر فقن م نيب رمدبلا ضعي لاو ءارغلاو ىلا كلا لوق اذهل
 علطملاو عاطلاو هب هروسسلوق هم_سحأو ىر_هزالا لاف حاجزلا كلذ لاق عولطلا ت تقولمسا 8

 لاقو علطنيحدبلاَت درت ىأأعالطار مغلا ٌتعاطا لاقي : و اهعولط ينم

 ودوم ودهشو ع ن

 هردص خللا ابصلا مسن هلوق ىقوهيف تعاطى أس ملا هتعلط مو لك كين او * رخل عاب ثيح مابا 1 4

 "سامبل اهعولط عمانمد_>او نامأل ىأ ل اهلا ماسلا 2 عاطل الو سمشلا ٌتعْلط# ءاعدلا ْ

 ىدهييواسا ن مح اذهتاقاذا . ا 2 سما ا

 تما ةيؤرلاف كلذ ؤفةغل علطأو ىضاملا عضوماهنمى الا عضوف تعلطالودارأ
 ه م و عه

 ولم "هنا عالطو سوشلا«يلعتءلطام ضرالا عالطو 5 الط ريس بكوُك هن اك

 ضرالا عالطل 5 اسهد ض مرالا عالطىنأ اولهومدعء لاق انامل رع شد دحهنمو

 'لامةف نععلا «ءواعتداد هبل -رهءاحثدد لا ىف ود هوا قاهالع الع ًًعلاطب ىحاهو يوم ظ

 ركب سو لوق هنمول تي واهتععلطَي حاول: امىأابهذ ضرال |عالط نمريسخ ا ذه
 , فكلا الع هنأوا هم طلغواسوق فصب

 ( رشاع برعلاناسل - 1غ )



 92 ال 07 نب يلمس 7 0000 0 21 0 ان “4 قير دب 7-0 2 دب

 مس اا 0 : 0 7

 (ععط) نعلا فرح * «اطلالصؤ 1

 نيتيانلاك اعبَط عسطدقو ملا مالا نان ملا ملول برعلا
 87 مس سس 0 ل 5و

 ييفكَت شدعلام ماوقن دفع 00 عسطملا يندب عمط فرح ةنطق

 ةيالكلا ماس ننشر لاف بيعو سناذا عبو عمو نشل عبط رعشلا بستن أدب ريست نع هلوق
 سورس م ع 2 ع و 5و 00 مار ان راشهدافأ 2 يف

 اعيطنق بست نعاضب [ضغس و * مهلك لهال اوثاريخلا دمحو 2 مع هنعذع ىب
 عم <-مو عو هو هب( رصضبسو سومأاقلا
 نا لاكو تاشنىأ عبطان خت ىهذ نيالا تالا كلا ءانلا تحضفو ء ا: 11 دس

 دس و 5 سب نهم

 اعبطمأب رشا ملاردكلان ها كس " برشلا بط ىطاخت نعو ةيراطلا نيشلا عسبطلات تلاقو هلوق

 < 91 م 22012

 نة ىرد ا موهير ش بالا ىأتىذلا مل ىاماو سك ىذا عسطملاو يمة ىهوىطاتنأ ا برسل 3 0 0 ريش الاناذك
 - قه هع دوس اق ع

 تاودلا نم همومسلا تاو عوار رج ني ورك ذو بحسم نعم علو حاط أ ع طنبأ

 ا ميوامرواديدشاكأ هَبضعلَنأالا نادر :رشلاسنج نهوهلوقب رصملهأن مالحرت عمم

-9 2 

 ١ .راووغو ىبسالا شنو برعلادنعرت اوه يرهزالا ل او واما اسشالانللعي وهضوضعم

 8 رة سمن - املا لاقي ولاقى عقلا :رب نيا اهمسنت

 عر نع اهنميراشلاَردَسو جا عرضبلا ريرامط تما ان
 همس 8 7 تي يح تع 8 سات 0

 عزتهاز ماذا ا ارعلكن م #* تطل دايت يباع
 سمو 25 0 2 ُُ-ء هام هَل -

 عر و ريسغ ةسيع ءرابلو اود * عصب سمامرمس 2 ا تاك

 و < م 7-2 ا ه8 سر 3 0

 علك ىف اوفس اجريت 3 عرضالو اركص ناسفي سيل

6 

 ىتوب ىأعبطملا ىدهيعماطن رمتقابذوعت ثيدطا قو د علستم مادو صح ران ها

 عطو مفاد وشير هملان ب بيعلاو سل عّبطلادببعوب لاقت ب يو نبش

 هآر 0 عسطلاوهلاقفدم ضن علط اهل ىلا عت هلوق نعل سو نسل اثر دح ىف ىذلاامأو
 سموم بع 9

 0 ا (عسرط ) هزاعوهر وفاكو هارغكوعلطلا باليدمقا|نز وب عسا

 م : ص ى س و 5 رخل 5 : 00 9 -

 عرطلاو هلدرخال عبسطو عسطو عب زطو عزطل حر (عزط) عزف نما ديدشاودعادع

 عسطلا (عسط]) ءانغهدنعنكي ماعزطع زطليقورغيماعسط عسطواعزط ع زطوحاكنلا

 هله «ماكرإ :ريئذلا عيز طا ادهيسلا واعّرط ع ط 9 مروا يح الئزلا 3 نطلاو
 س 825 جت

 8 را عسيأملاو عساو عسب ط ناكمو حاكس لا نعاهب لك عيشلاو هيج نيالفالجر

 5 م 55 و5

 قلطمملاو عطانلاو مطولا ةيوس هيا ةعطعطلاونسيلا علا فاارعالا نبا (ععط )

 10171011111011 ل ا حلولا

 اذا



 5 0 : ا 2 8 3 ل نك ل ا ا

 1 (عبط) نيعلافرج ءاطلال صف

 ددسل لاق هلمعي ! رج سس ءاوهلعق وعابطأ ا
 5 5 هك ع 2 هس 2 89 ني ساس دع

 ىل>ولا انتمش ع بطلا ارك 2 مي-ةمارتاف اولومف

 ملوىرعزالا لاك تلم ىأهر وا رايت عبط ىذلا املاانهع بطلا لبقو ”لم انه عسبطلا لبقو
 م 2ث 8 ب

 ةزعجل ررجو ءاملا. ا ىلا ءلعجةرق هيفريخة دس تش » قعسطلا ثيللا فرعت

 رولا عنو ىمدالا لانا موهو رولا دبا تي عبو بدصمري_عنيمنعملا فوهو لاق ءاملا

0 

 ىنععشكللاو فوطقملا نع فطقا ات لوعذملا نعع وهوو هرهح اودْسا س انلانالاعمط

 ” © سس م

 لمثلاو تا رالي لاش ضرالا ىلا هله اال مأو فوصل نمثوكنملا ٍ

 لاق مهتفارماهو رفتحاو مداونب هد أىتلارامنالا ع ولا ءالعوأم ىعسنالا افا هش امو |

 000 مثءامةءولمدمازملا ترق راذااناو ,رلا نال ىمدالا هلام ىلع ديل _-ولا,تمهدسل لوقو[

 اهفرثك اذااماتزاهيف تمطر يرو ركاب وما ل للا ,فاراهنأ
 يس 6

 اًوهلكم :لذاوُقار تح محض سار ذنملا ني تامعنلا دنعموجاسنب دإا موقلاد سل هش لولا

 عبطلا عم ءوئرهزالا لا ملعأهللاو اهيف تطقاستف لو تاذاراما كفا ةولقتماناوت

 !| اهالمىااكمساهعطفةكمشلا قا[ ثددحلا فو برعلا نمهستعمسع وطلاق عر ملا نإ
 و سووك5 ةرمؤ كك 7-٠

 لمع عطمو حرم ةقانو عابطو عاب ط هلك كلذ عج ودان "كاملا ص غماضيأ منا

 ىفا وقلاه هم وعلاه املاك لثملا ىلعاهلمحي

 ىف مدقت كاْميَدست هلوق رقولان متاعمطم ىدا داوهلا لاو طا اب ..ترشلا ولام دست ادع

 هتك لان 3_عترصاةدام رقي تالاف م كأن ءْن الكا عسبطملا اوىرهزالا لاق
 يعم

 هعبطملاةقانلا قسسونيأو #3 هعل راني ًاوناطاظتلا نأ

 امشواجلتْنلَم ىتلاةقانلا ةعباملا نوكتو ىرهزالا لاك رقما ةعمطلا لاكو هعشتلَطسا ىو ربو

 ماقال

 بد ؛ وذو ألاكت :واماماعطةعبطم ةيرقواه قلب قدوم

 01 را 8 لا هر يدوس م ةمص

 اهرب تيالاهتأب ن هةعبطم 01 امنا كقوطقوف لم لرقف

 ري بلاك دَصْعطوهفاَعبَط هولا ْ

 ا 3 جا #3 7

 ارومالو اعيطال تحرخو 23 ةبيرعض لكس عطقتز زها ذاو

 ودب ساس رك سرك سمسم و

 نما تم مط خب هط لروما عبط بولا عبو لسكلا علا دهاش تيب اذه ىرب بالاك

 00 37 و و

 ىلاوملا ندهحجوزتخال ريزعلا د .عنب رع ثي دنس -قوةأوس مدلل ىندقاحود ضرعلا ْ



 ردصملالاقيالو هلوق (2)
 لول ف اا لوقدلعل عاد
 ءاقسل اوءانالا عبطل اق نم

 هلعذنال هل وق :زاعيطةهعبطد

 عبط لاقي الى ف فال

 ع درو ادرس عيت
 هيج همك عكسلا

 (عمط) نيعلا فرح * ءاطلا لدف : .ع

 احس عبو بوقت قل ها روس رعوبح يحسم د

 عئامطلا لاج لايام لضافت امتاو هيلع 6 عدا ل

 0 دايطلا 2 5 راتبي مالا لعاب

 1000 0 يابا : ادار كلذ ع 97 1
 س نيو

 داكيال ىلا قالخألا ا ناسنالا ف بكر ام عابطا اواهلع قل ىأن ذكلاو ةنايشاالا

 مهردلا عّطواْيطَرْذلا تعيطلوقت:ىثلا ةعُّدصادمما كيلر ركلات سماها

 ايساهنم عطف هليطتسملاةديدخاذخأي ىذلا عابّطلاو هَعاداعّبطهعيضب امهريغو فيسلاو

 اهلهنىذلا عاضلاو تلعةرجنيطلا نمىعطوةعامطلا هتعنصو كاذوو انامسو أ انسكسوأ
 1 ا د رافد ولا نإ 000 ا 52-01

 هم .رضادا مالغلا افق تددقلاقي ب ارعال ارداوىفوهوحونطلاقريثأتلاوهو مدنا ع.بطلاو

 ه 2”-هوس و 9مم سمس ه3

 | عطل ىلا طوخ تعبط تاقاففقلا نمديلا تنكماذاف عداصالا فارطأب

 حياطلا و ةفينح ىلاوىنا.لا !نعةريخالا هيمي ىذلا متاخنارسسكلاو ري عنادا حاحا

 | 10مل لاب وللا لع دسيلا لقا ع .طوةاشلا عب طلاق ضنا رفلا سيم

 و6 مو

 ىقعم وحلا قدما ونأل اع و ريس: قفوبالو ى طغو جي الف م ىأ ه.دم هللايذو عني رفاكلا

 ىلاعت هللا لاقاك وراشد. نأ ن مٌقاشدتسالاوئشلا ىلعةيطغتلاوهو دحاو وغلا فعسبط

 عبط كلذكو مهبولق ىلع 0 ولق ىلعَنار لب الك لجو زعلاقو اهل امنق آب واق ىلعمأ

 عّبطلا نمرسي نب رلادهاجت لاكي رلاوه عسطلا نأن و رباوناكريثالا نبا لاق م#مبو لق ىلع هل
 عسسطامأو ءايلا تاكسان حبطل اريسفتتا ذههلك كلذ نمّدشألاغقالا اول افقالا نمرسيأ عبطلاو

 ىو هريغو فلا ىلع رثكب ادصلا عّبطلا لص او سانذألاب هضيطلتو هفءاملا كير عتب ىلقلا

 | و سلا مسالا لحل عاطلة عرخ نم عجبا رت 7نمثن دا

 رانا بت يتدارجت مولا نمهلصأو نشل كب ل وملْا نوكس اان عسسطلا

 نيمكتافنيما امنت اعلا ثيددحفو قل نما ههريغو مان الار دار والا مكلذهمدشب

 وءموو

 رانا الا ذيك لع هل اطل حلا مديل ة نسا نم مبان لذنم

2 0 

 ل اولكر 8 مس ا ل 0 هةملع

 25-و

 ففخاك فنحصل 2 سلا (2)لاق هلم ا هيقدي زم مال ىتحءاقسلا ١

 هلنعجت ور غاارسكلاب عا كطلاو قفدتو ل ءاملابر وغلا عسطتو 0

 وج 97م تود 7

 هي



 ٠١١ (عسبط) نيعلا فرح « ةهل.هملاءاطلاو «داضلا لصف

 س هج 04-2 عوض و 3 سس و 22 لا

 ترسكتن اوءارقف ىأارّفلرتف تام نملوقنامردصملا,لايعلا ىمفاعامّض عسي عاضردصم
 ع عادم - ع 00 3 ع

 .مدارثق ايام دئاج نيل ينقل هم تاك عاد جلا لاحو 1لامعوا 29 ١م امضادىااغن اضنيعت ثد دحلا هزمو امحو 5 داض + ناكداضلا
 ثيدح ىفوهلمقوناوصلا هنال.ةونونلاو هلوهملاداصلاببيضعيهأو رو اهم ماسقلا نعرصق :

 ةعاضا مهعيض وهلامو هَلابع لج رام ايزل فا هالكوة_عملارخ ؟ىوةهلمهم لات[
 مى سدعو كك و

 املا لوقر يمه بش .0 ايش عضومفالا

 عسرشملا عمماوسلا نوعي 7 مسهارأال ل كاحالام شناعأ

 ه2 و

 عيقصلا نمنجابث اىلع 23 تقدم بسام كل

 ثينف ادق ا 5 :ًارملا دربه سلاف اهيفنوكي : 1 زلم لد سيح سلا نك للهانلا لاق

 تف : أوكل ذنولعفي ءال كاهالامخامشلا اه لاقفى 7 ةسالو كلام قفنال كلام لب الا ركاب :

 نيت ا ىلع هلوقا د د ىلع لدوا فص ةغصل | هذهال» عيش فيكما لاف ملف انا اير

 م ع ع ه9 5<

 عوُقلا نم فعأ هرقاغم 6 عة هحطصي رم الا تدبلا 1 5

 عايسضهلجرو ”هلةسملاوهو عونقلا نمرخه عضد الوهيلع مومو ةمرلا سل

 كيدوملاَو تلا هيبطوحانا لاش دك نال ا تيس حش كالا و عضم ىأ لامللا] .

 رسوم لبحر تف تناكو ةأ عا هيبرطوخاعا لكلا لدم انالءانلار سكب عيملاوناثث الاو

 اذهاهللاقف همست رالاايغو زىلا تتعمق قمل جراهجب يزتاهتاطفمركلهن ل١
 دوم مو<

 نمدلابععاضو فرانلا ىلع بوصنمفيسلاو لصالا علل ىرغْسرَسمهَسوا ذهن

 لك انالف مهأوقو تعوضتك ترش 0 اولا تعستو اولد املك اعنماواَح هدعب

2 

 عئابض يم وأب علاج تان تالين دحام ا ةمبالى.ةو عئاجى اعئاض مف

 اهياع بحت ءااديحَتلا و ةقكناةعسملا وعسطلا عر لهاا لسف )

 ساعتلاك رشا وعابطلا ىباجزلا مساقلاوأ لاهو ةس ::دمةخسطلاك عاتطلا وناسنالا

 قناسنالا عايطو ههيلع عبطام وه :واعابطن اسنالا عبط د 1 ره الا لارادكلاو

 هئاخمو هذ و هنواسرو هند شواهرسسُي واهرشعوابجتاوُسوهقالخأ لوو هيرشمو هلك أم

 ىلا ارعالا نبا لاك هلم رو باقل مايا ثم نما عف لعاسنالا عابد حاولا

 ىو هرد5 ىلع ىأ هستيذهو هتعيسصوهنار اواو بط ىلعةي رشا لاقي املا علا
 6 م 28

 ١ :أوةعسطا ًاءاملا ارسكب نحط هافاسلا 0



 (عسض) نيعلا فرح * داضلال صف 230008
 دك

 ةضشأا اودكتالدوع-منباثي دح فو كلذريغو ةعار لاو ةعنصلاكك لذهبسشاامو ليالا

8-6 

 راما ةعسشلاو يال ىأت اعيش حاولا نسفاع "نطن> ثد د دحىوا.ندلا ىفاوم عراف

 نأ لع ءاحاما هن 0 ا ملا ضرالاةعبشلاو

 هس 2 مس

 عاض او ساينقلا ىلعف عامضامأ و ةماعلا اعيان ىأد ْن اهليدساممءامل ا 3 ةعيسص َك 0

 9 اا

 اواو هتنا سرها رووا لوف تو تخش ائاك لس

 دونما عيشلا كر رمان قاف 5 ةمّجقو تو عر : َراذتنكنا
 و2

 ثلا لاقوت وةعب ل ار لا اريغصقو نما عايض 96 ١ىانالذ نم :عيضادتاو

 هلام راكه تحس هيلع ٌتَسَفوو 0 عيضتاه راع اشتيعت ل دانا لاءاص تسل نامل عابضلا

 ةعيضا|هملع تش :وهشاعمهبلع راك أى ًاهتعضهللا ىشفأث د دلا وهن اخ ىطن ملفهملع

 ٌتّضْدَو عاراهلاك ةعصتمالا اهلضبالة عصى :رالحا مهلاممأن مور زكألاد مهشتيالايفذخأ

 راو ىارع ع فثاكيسأو اا تدل هب دارا قير دلع

 ساق 7 رك 5 ة مر سوو د2 وم موو ه دةرسسةو

 هلغاوش نهو لوغشم كلو 03 ةبعمض كل نكيالحورنلقو

 ةعاطريغىف قانا ىعيلاملا ةعاضا نع ىهمهناثب دا ىفو عايملا نمُمعصلا توك دقو

 رتل ىر ناذقنا اوفا ارسآلاو يديسلاودا

 رت دادسو دمج مول 5 اوعامأ ماكاو ىوعاضأ

 ملا لصالا ىف هع اوتو عيضتاجما كد 1 ةعبضلا بانعآلا لعفامأ !ىلا دعس دحىفو

 مهلؤقهنمو كاد خفلااءاسضوةعبَص ع ضيا ماسالا ٌعابّضااوٌةعسلاو عايش 1

 2 وةعيسطمر آد رريسكلا عدنال اوهنعهللاىذر 0 دحىفو ةشيعمل ام ةعبضد .رادنالف

 نم ةلمطسالارسكب ةعيضملاةعي-ضمال او ناوه را دبهللا كحل و كلام نا كوع

 تاقنةروسكمىه و ءاقملكلا نيعتناكسحا لف عئاض هيفا اكناوهلا اوجارطالا عابسملا

 عضوة ميمَك وا وما فردقتلاوةشيعمتز وترا صفمايلا تنكس فنا ىلا مكر

 هلثا ناك امولد زيتلا ىفو هعمضوهعاضأ ودقة مر غىأ تاو اعيضوةعيضت امو ة ةعيضمو

 ةتملااهوكرت لبقو قوريخ الس مهن ريسغتلا ىف ايقداسإاو عضم فر قم ناش

 قو هسونلابغلا عاضلاو نماو بانا نمالا كاذدعب هلوقد|لدو رافكلا هنو 0 اوهو

 هل وزعمالا نم الاه نسر غلا ق ىورهلا داكح لانعل ار مضنللريسفتل ىلافاعا ضرك تي دما

 2 رندصم



 0 نا ا 00 رلاح امم و ا

 كي ريق ل لح بلاولانوس وفل 2

 ةالقالقمب تعال سلا ١ < اة

 10 قلوب مرش اسيرا وكنا حولا ش

 كلْذكو رص عمت ى ماهناق لبر مسارصع ا مافا ةارمّتلا ةئيد معساح ٌرْدأو عضاوءاهلكمذهو ||

 ا رحل را (عضإ) | 31 رفا لج ظ

 ىردال ى 0 رض َت سف لبقهنامس ل حرلا ىلع ترش: اذا د :

 لخدولاك ٌمغلاو لبالاةس ايس برعلاةَعْبَصتناكرمث :لاه ترثك ىأت شف ىنعموأديياهجأب 1

 دنع عابشلاو ةدداسلا ف هوذا 35 ددعْيدَصللا مقلج رلل لاقي ةراكتلاو هر رد اةعْيصلا ف ا

 ةعات_صلاوةفرحلاالا ةعيضلا ف رعت لل ن رعلاو ضرالا وع ركلاولخالان ملح رلا لام :رمخاخلا ظ

 ا

- 

 44 (عصض) نيعلا فرح *« داصلا لصف

 ققئلاريغنيهتنا دمع لاف 1 او ىرغشي ا 2 0 كاملا عاضو

 9 مى عه م 2 - 6 ع رز هس مس 1 ا

 نأ ل زهن * تيشرسا ل 00 وضت
 ص 1

 هس و اس هه صرع ١س © اق سس 1

 قه حب رهن ةييسسعاإإل دف

 ت2 دنيو رو وومع

 9 42 أ ذو 00000 و 5-3

 5 رح ع رس ص و و ور هو 8

 ل 23 اهءوسد ع ل

 لهل اريط نهرب اا حد ع ف وع 0 ل 0 - اهيرصوما يش ىث:لوش

 85ه و عود

 اعوشلاو وبلا :هالالبللا # هّساوياماهيفكر ما عوسال

9 0 

 يو _- 6 ه <33 7 0 0

 دشن ا وروُمْسعلا ندرغصأعَوّشلا بلع

9 08 

 عوشلا هناشيب لعلي ىح #* ةنريشءراخ ىلع ديال نم
2 

 هج 0 ”اطلا عاضو 0 ا مرد مومو هناللاق

 كود١ع 4 ةوع دكةوء د 5و ء هم هع

 فقساوتر او كرش رباع عون مار ماذا عمصسلاقي وقل

 ةوو ضو مول فلارخ ايلا ضو ةرازملا نال َْصنولوتيموتعمسو لاق

 1 سس ع صمم



 لصالاءاذك اله هلوق

 هستكررخأو ل.ه هريغدت

 يدعم

 (عوض) نيعلا ف رح * داضلالصأ 4م

 7 واهتساَلما ,مساَدنع * ١ اعقب اله نمافاك 2 اعْملَصت ماو اير نبأ
 د -ةس

 ١ لش ناذتلات #3 مسيرتك 237 ىرهزالادشنأ عضوه عفلضر

 مه 0 0 7 يا 0 و 8 صدم

 عب صو فيص»ن هتوف أل زان #23 م هوانا ىل /تفرع

 ناعاتلا لدن الدشنأ و

 دوس 2 و ه 9و هه م مهو« و وي

 اعفلضي امل لس سمن 1 5 اكلاموديرشلاواريشقى أ

 2 7 ه5 و 9- -

 امهالكدع :وضواعوصهعوضد هعاض ع وضا)) هقلطادا ل 0 2 فام وره رالا

 عدس 2 9

 رش لاف هدحضو هكرحس ىلا. 3ع هكر

 2 و7 و هم ةدور :

 عوضمفهيد املا 23 اوصل ةرادي تعم

 ايام ا ماك !|نيادشنأو

 ماما ل و س

 ماغيهمماهداؤف ع وضر 5 ىوحأ فرطلا ٌصيِضَعا مح اصو

 اى
 عوضمل>رو نعرف اذا نعوضب اذكحواذك م1 عاضاةيو كلر كاب رلاعوضتو

8.5 5 1 

 لا

 5 مو 8س 2 2

 ا دالد كار ذا ءاضورعو اقوه ري ل

 و مص ىو ان“ سمر

 ريد العلا, فاو ىلع 5 هؤاردلاو هس ,ءاضاخ "لعل

 ةمرهنا لاو
 و تو دعو وو 2وم ص 9 صان ساس هم :

 عوضمد اولا لمت 5 23 عورتا مال عت أ

 سس هنن ع سس ير

 ١ ل هحاذنح ام... اذا عوَسُتو عاضلا ىرهنالا لاقو عْوَصو رست ى اح رفلا عاضن دقو

 2 ته ع مم سس ف

 ىلدهلا دجال روحو نب نرابال

 نيا دس ا م )ره

 سما راوداحل 0 00 ناخيرذ 9

 5 2 وادعو ع

 ا 0 تءوضت 0-1 ا تعاضو همك
 1 اخ

 و 2 20
 و م

 0 را ٌعوُصتاهامدح كارم ءلسفالمقا يرو وهو باميلا

 رعاشلالافو اهعوطواهراشنلأو

 8<” 5 دف

 لش يدل انرب تءاجابصلا ميس 5 اهحيرعوُضُت ىو هْثعتلااذا



 40 تال ا ب « داشلال صف

 ىو
 مودتي كلن تو الا لت ”ةطكاوهف ةلخ نك 0 ناف

 ىعي هت -9و وى دوى ب

 ف او موقي لح وعم علض
 6 هم هوو 0 8 ةهمضص دس

 كو

 ريعبلا قنع فمان دلو رش قع لكي طومان 5 البا فص

 كعضو ل عْلَصَو مقال 2 6 0 وهفاعلضامهرغ 572 ء را وفسلا علَض 1 والا هيقىذلا

 ش٠ اهدنكا انهَز 37 اشدقو م 2100 اهد رونو ا وعئأ

 ىلذهلا لصتملادشنأ [ وةفنح ول اا

 لدلاوىرابلا اهون 5 ةعيول ب بحل نكلماو ١

 سوماقلا عيلضو هلوق أ لاك ةعول لا لع وهو هسبلعو وى رمال اذهان الفلاقب 0 سوقلا عيلَصو

 0 1 ب 1 الا اذ هعاطشم راق اسر د رسولا لاف مانا لسلق الإ

 0 ىأأ ولع ىأ ذثلا تملا واوق نم والا“ نم عالطالاودوقلا ى هو ةعالضلا نم عالطضالاف

 ءاتلا فمغدتداضلا 20 رمال ست لاق ثلل لاق كلام مالا كلذللاعوه

 هلَمحاىألجا 0 ولا لّمحااذا طا وا كأ طال اوقتاك ةدد ثمءاط تاريستف أ

 ةعالّضاا نم لع هوهو لب ىلءىوقى يلم علطص» هوهلاقي تءكسلا نبا لاق 0

 دس ا 0
7 2 00 : 

 و تو عه لص
 ع

 5” ل

 د يتوءو هو سه ى)»ءه

 او -- م 0 كسرت وضو عقر و نانا نعاضأ

 لح سو هملع هللا ىلصىنلا ةفصىمالسلا هيلع" ىلعشي د- ىفو ٌعلَطصمى ورب رزان

 َّى :وقىأ ا ىف ةعالبملا يل ل ل رمأب ملط صاف

 لسقنملا علما عدبلاراهظاعطقئالىذلا لاو علما للا ثيدسلاىفو هبط و هلع

 عفلضلا ) عفلضال اهجوناكلِزمسغلاو ملل نمءاظلادىو رولو عالضألا ىلع ئكسي هناك

 لاق ةسيخابللا لم ةنيمسلا رمل عفلضلا :رب سا لافو نمل ةءساولاءاسنلا نس و

 دشن أوةعساولاءاسنلا نمعَفْلَلاو َمَسلا هل مصنا ظافنلالا ىف تدكسلا نبا لاك ىرهزالا

 ('رشاع برعلا نال - © ])



 ةرابعو لصالاءاذك امهيفهلوق
 داضاا سكي علضلا حاملا
 والا: داو ماللا عفو

 مهاضب :1لاقيو عالضالاو

 نك ”اجعلض“ ىلع

 هبتكزت اجامسهفماللا
 مد يكد

 6 أ عاَّضت ىتح برشفاهيقارعيذ-ّأفمزهزشب دح فو ترشلاةرثكن مهين فكانوا | هلراص
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 م

 رو انه ص سس ع

 1 مصر نم علضتي ناك هنا سا يعنباثيد- -قو داع اربتجدبا تسلا سرا

 و سيمو م ةسو 9-8 و2 ةءد

 علضلا لكش ىلعةلطاطخم ةعلضم ب امثو امهم مرد. مث ا - صضرالاىف طع طب علضلاو

 نبا لاو قيقرلا يسنلا فام اوه ل ,ةو ريس بايشلا نم قلاب ىنوملاوهىنابعللا لاق

 هو م

 ةضيركهطولعخ تناكاذا عسل -.قودضع ارواشس يسدقعتلا بوُثلا عملضملا ليم

 هللا ىلص4 ىذه هنأ ثد دا ىو ا ةسه ىلء + همس ولعت وثلا عضو عالضالك

 سم ديه سوو ب

 ١ هبشدربغوأ مسي رالان اواو رويس هيف ذل عا ةب عضم ءاريس بوت لسو هيلع

 كى جيرو

 ْ ةضرع اناا يقدر رايي ةعاطس لايت اةبسقلا امها ليقو ىلعش» دح ىو عالّضالا

 أ وهل يقو داَْيمَقدَمْسم + سلا ن م عاشلاو ىوهلا لت ملا عوضا فارعال نبا عالّضالاك

 لد وطقم ليلة لبج وهلبقو د درهما لسا اوه لمقو لد وطلان سدا ىذلاريغصلا لسا

 لاترد ماي نكرر تام سو هيلعهنثا لص بنلا نا ثيدلا ىفو َعْلْصلا كلَ لزنا لاقب

 ١ !ةليطتس لب علذلا يسال لارجاع ّضلا هذهَنيَتعُمدقلاًءادعأ ام 5
 م98 كك

 عطاه: ءأ 1 رس حارب يس وراطلال ع عل

 مكضولسملا علضااواهنيعبتر زربوهليقو عالضأ عجب اورصلا ىف رز مَلّصلاوُ هلمحرلاةركلا

 رئاذبا علاضلاو قاساعاَض هيلع مَلَصو لثملا ىلع فدو لام نيكستلاداعْلض عاصي فلانئشلا نع ٠ و - هم 2-2-2 مرعر هم 7)ءدومص“ ,
 هس تب 5 0 29 ع 1 -

 ٌةرئاج عاض ل ءمهلاهتيو كاوهو بعمل مى تالف عمك لص ءقدنمو لئاملا علاضلاو

 لثملا فو هليم ىأناو م عمةيواعم عض ىأرفوب لا نبا ثيدح فو 0 1
 م راطيرشياطيأ 1|تد 0 تراست 1 داب جا

 00 اص نيش يدار شا ا ديرو 0

 لّكلاو ل كلاوزدتلاونّراَو مهلا نم كب ذوعأ ىلا م هال لاق ملسوهيلعهتلا ىلصدناثد دحلا

 - هو ع :د

 همس ىا حابوغالا علشلاولاكنيدلا لَم ”ىأويثالا نبا لاقلاجرلا تو يدل علو داو

 هلا ىاذزأو هسمجودقا زكى عشب دحفو هلقثللادتعالاو# ءاوتسالا نع حاصل يع ىتح

 هس »و 5و

 0 م ىبثملا فنوكيةقلس حاج وعالا كيرصتلابمشلاو تاب ىأبوطللا نم كعلضيامهلوسرو

 ف .وزالا هللادع نيد لاو لمملا



 10 (علط) نيعلافرح * داضلالدف

 8 هرب 0 < هن. 22-ه7 هضص سانا ب 08 51 1 8-2

 عيلضلاو ب وسال اريشك حاولالا اظيلغ عالضالار هدم قالا مان عماض س هرذو عل ضو هفمضلا

 نركض دليل ردصلا ميظعلا نيبنملا عساولا عالّضالا لي وطلا

 م ذه ع

 1 وطلا عياضلا ليقودشأو امه تنكنيذللا نيلحرلا نهى وقاتل

 اينسراصهنعدتل ى ذرر عنا ثيدحلا فو ندا نم ى>ناكنا وحلا ىأ ن نممُصّصلا عالّضالا

 مهملاامأ قا لاق كلب هنعضتسي باك اءارذام مت < ليعارذلا لاق غرم هع
 ملْصالا وةعالْصلا نب عيلَضلاعيد ديدشلا قاخلا ظعلا عيلشااو قلل يان مهم ا ىا عسل

 هتفص فو ّلَصلا امسشتلا قع هنا مدع شياو بدات طالغلاددد_كل ا هيافصولا

 8 دد

 مك برعلاونييرغلا فكورهلا ءاكح هعساو لبقو ههظع ىأ أملا عيلضإ#سو هيلعهللا ىلسد

 - 2 80 رح ”ةوم

 مالكلا حقي ناك هنا لس يدلنا ل دما ورا و هرغص منو هنعسو ملا مظع

 نينسعلا ر روغلافلاَكب ام نارعال تلق ىجمدالا لاك هيقدش بح راكلذ ودقاد اره هتح و

 اهتسار داش ل ءارأإ ناعيا وق رمش لاو قلتلي نييجاحلا ارش

 موق ةوءاعلضةارما كلذكو علّطلابةهيشمنسم عاضأ ل حر و اهظيلغاءانثلا عما ل راو ظ

 ىفاهفارطا قتلت اعلضةرشعاتتلا اهنمردصلإواءاضنو رشعو عب رن اسنا لكَعِوأَسو أَ

 نافتَكل 0 ناغتكلا ارهظلا نماهفلَتو 2 ودا ستو ضعساهضءءفارط لطرد

 ىلع ايهكاز ما [قلتالام نانبلايبنللا فابمؤ يمال ةرسعاش اوردسصا اءاذ دذحب

 نال هللاقدو ةراشرلا هلل اش 00 هرتز نانا اوازغسمل انيب وفوس راهم علض لكفف فر 3

 قىتا ىهواهترخاىلا ىرتنت ثأىلا امل تلا نم نمرصُفانيسبنملا عال هن هعأش لكوريا

 ذاضلاريسكي علب هسشح ضيا مدل شرد ىو تقال ٌملَصلا اهللاقي ب نجلا لفل

 صرع و ان اهيفىنااد »وعلل لبقو بنل علضعاضا اهسفلصالاودوعبىأ ماللا عفو

 مّلضلادهاشو رينا لاك علضا ثالثو علضدذ_ه وعالّصالادحا اووهىذلا علْشلاءاهيبشت عض
- 

 ناس . دن بجاح لوق تف

 اهراسكلا عوضا :وقتنإالأ 3 اهيقنَتنأ» وعلا علضلا ب

 خّرفم نا لوقزيكستاعلشلادهاتو

 9 نه ع سس 29 5

 هماقتسااهأ سالرلخلا» 3-5 امتد وفا .معمرو

 ٍِع 3 عا هءذو
 ىانو | ى د برش هو نرشلا ةرثكو ف د |ىأَعاَضت ىحنالف برشا و



 فاوملا ن رع هب كردت هدام

 امعادم رده قعكحوض

 لقت ءافلا٠ نق عكضولو

 ليامت ىلا املا ةعكوشلاو
 هداف ىشملا غرفتاههنحىف
 هىيبفتم هيك سوماقلا

 لسحر َمُلَضهدِملوقت عالشألاةدشوُوملةعالتلاو ىجعدالا هلاق ليتل لاقحاودو ديلا

 ا
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 نايص بلا هل زا مترو ادلعو تذل لو ىلإ ارعالا نبا لاو حسو هلوس عقو

 ظ جاماذاعا رثال ا اكةربد سم هول لوشلا ٌتاذاناٍدعسلاةَ .. اعلا يرهزالا لاَ

 لي الاواه وطي نم مد قل تصح 0 كوش ماا ا 0 ل تالا اهو 2 اوكادعلا
 واس هد

 عَدْمْصا و رص لاثم عدْمَصلا (عدفشإل 0 ْ ايا دونا نع سلا ىلع نمت

 سدل للا لاف ٌعدْدض نولو ةي سانو ىرهولا لاب ةعدشض ”الاو نات صقن امل فورعم

 ىهمو دسهسو ك1 هو 00

 هبي عدفنلا ىرهزالا ماوه ملوي ومعرد فرح عيل ل مالكلا ف

 عدافضخاىأ 5 ل هجىدافضاو 5 موضعي دشن ؛ًاوىداةضاولا ها رو عدامَص

 تقنلاقياكعاجاذاهفتطب عدافَصْسة لانو َتنارأو ىنارأ اولا امك ءاءنىعلا لعش

 ظ لحرلا َعَدْشَصو سرلارفاح نطانفنوكي ملظع طقف لادلا كبعدشلاو هنطيريسفاصع
 أ

 لاف ط هو ليقول لبقو ضيقت

 0 وكان 35 ا

 هد او <و و 2 4 نإ يده هد

 و و 5

 مولا لبق 5 م م نتعب

 عاضأ عبدلاو هش وم بنملا ةنكك ناتغل علشأاو علَصلا (عض) لقب ماوقلا رتسملا

 رعاشلا لامع ولو عالْطاوٌعاشأر

 9 مدصدع هضم را تدعو

 ٠ ملال اهعطتستإ تدرواذا ذرقذ لكن منععلا ءاملقاو

 و - نس

 قاطلا بائع !لاق اير واش هعالل ص أن يبامآل- نأ لجرلا عضو
 سلا سو ت2 55ه -هوع - و 5 ير

 امام هلا هنعٌتَسْعأ #3 ةدلحاموك ل [سرهملا تعقد

 موك 5 )و ىو © 0 ءو

يوتا عضم هنأ دو
لجلا ىلع اهع الضأ ى 

لام مام لجو ل 
لا عالْالاو الا

 ١ لاش .ةلاما

 ه8 ” ع ّ ه #7 ىو

 : ىنعالال اق قمم ىأ حاسم لج

 9 م و7 ىوم س 2 3-9

 لاقل عا عياو أو قل اوربا دنع

 لجل علط#او عالْمآلا ُوَقلادِدَ ١ علْضالاواهرمس ييدتالا لق هعلشمةسيهادو

 ديوس لوقف أشر عاشو هالشي ىمنالاو

 5 70 مس دس

 علْصلا و انيفقالحالا عَ هل. هالملاو نزلا لع

 مل



| 

١ 

ْ 
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 4 (عفض) ٠ نيعلافرح « داضلا لصف

 دلجوهلمقو معللا تحت مظعلا ىلع ىذلارمّشتلا عسي رضلاو برعلا هفر يالا هو رانلا لها مانعط
 و مو 3 و وه هد

 هسرفرقعدقو ليلا نتا عورضتو مطل ىلع
 ل 9 ير هر 9 5م 28ه 0 و يه

 فديو نيديلا رع عو رشم #3 هنك رت سمأ 'اولعصلاوخ منو

 نع ثياعلاك امسهك تي هيدس ىرعو هسرف هن عل لولع_دااوخ أ ىربننا لأف

 ة دا
 7 و 5 3 8 ف 2 -و
 لاق واورسغب عرض ىر_هوذاهدرواتسسلا اذ هوناكملا اد_هو سغنلا نم هبا"

 د نا ا الا ا ل ا
 دعب ل_بجوأ عضومءارلاوءاتلا مضن عراضتو بون دن ثم عو رض دير دنيا هاور و ىربنبا

 عراضت ت دصخ أ اذاهمفو عب رماعومف عراضت ل اساذ!ثودسحلا ىف وقيقعلا,بيدسهتلا فو

 1 يودون لاف دؤلملا تصخلا
 جيكماذجن دل ةباشو * عراضأ يبن لاقثناك

 وهف ءارلاوءاثلا مظنامأف بد . ةكينأتي فوهاذكولا ءارلا كب عراضت هياوص ربنا لاك

 دل للا ع راضثنو تكح.نا جن ىنج بالاكل ءذالو لء ات مالكلا ف سيلهثال طلغ
 9 2 4 دا 0
 ىارلالوقامأو عضوم عرضأو لملدبالاةداب زلابءانلا ىلع مكن الو رفاذع

 1 2و 9م 29و وروةه ع سس ه5وو <

 اعرضا 5 رادو اعنا 2 مهلوج ترا ىد م هترصنأف

 ادحاواماركد يلو راغصتلمك أى ١ هه "ليج نيدلا لات اغصٌت راو أ لابجانههاعر شأن اف

 هعّمطش دقو لاذ كاوع وكلت اةَسْمَملا (ععض)) مقل 0 )2 ِح رض

 9 ص وسع 1

 عض الرهدلا بي ا ف مرأنيتماشلاىدلتو
 سد نص

3 2 

 لدو عض ىتعي هب دانكن هْدالا ااندلا صر هيديري ل1 مضل ةاهتيدشلا ل

 و هدو أ سدع ون س

 رهدلا 00 اورلاىدجلا ف دنعهتلاىضرركي أ ثيدح فو ردا

 تان خلا الكم فيلا عاضمتلاومهلذ أ كأ اروبقلا تال قاوصسصأت

 20 - مو م

 2 ههسح فو فعضل> را عدعضنو هسنمرودةموهو عّصعصل كلذكو مزحالوهلىأ ارال

 00 مص 9 م

 همدهىأ هعصعضصو عّصنما ذهل أ ناكورقتفا ىأعضعضاو لق هلام َعَسعصتو نزح | ص ص

 ع ما م

 كارعالا بالاك اعْضْعَسَم ريل لفشل داو تعاونا ىأ هاكر تمس عتل و ضرالا تح

 بدأت عضد لاقي ل اوهىلعت لافو نيسضقان اك اذاامبيد دتوةقانل اوريعيلا ةضايرعصلا

 هم نس مصاول سادسا هس ا

 عنضلاةِب وهفّةغاعْضْفو ىدنأ لق قو ث دحاو سعح ا عفض عفضي لدحر رلا عض ( عنض)

 تراو لدبت يار توقانمدتم
 ميوييككم ديرو

 فاؤملا ىلع كلر دتسيامتو

 1 ل
 ج2 ريبك سح دنع

 سومأف ها ءاملا



 قريكلاوهف سس اذاف هلوق

 صنوانهلدالا,دحص

 ف رس ةدامف 1 ,وماقلا

 بطرحررب زك قربسشلا
 لاقوءاهب هبدحاو عب رضلا

 ريماكعيرضلاو عرضفف
 تاينوأه سوق ريشلا

 هساواقريش ىعش هبطر
 هحينع* كر رهف هااعب رض

 دع دوس اسل

 »111101 1 ] ]7 يي و را وو دمج قا
3 7 : 

 ظ (عرض) نيعلا فرج « داضلا لصف 4

 داصاانعورصو دنس ءونأهاورو نيللاراشك ُح راق ل اود اعلاف قارعالا ناس

 ئهو 011 يع عسل دارا اال تفر وسياينلا دعو بلاش ”رلمهملا

 سنع عوري رضلاوئللا فو رش ىهو ل لاحألا“ ءامطالا و 100 و ىطاهدحاو ُقالخألا

 3ع :راضملاو ةهباشملا ةعراصملاو هب يشمل عراشملا ود.قانعلا 10 ضضسأ

 ون لردص ف َندَتل لام هنعمئا ىضرىدعش» يل ”كمعراضينا ءوشلل

 هناك ةىراصتلاماعطن عبلاسناكلذوت 3 زاقلاو ةضاشمادع راجل ياه راج

 ىورهلا هركذوموركموأ ث ينخو أ مارس ىراصنلاهبفَّتماشامنأ كش ءلقىف نكره الدارأ

 هنموريسسفتلا اذه بسام, الث يد#ل- ا ٌقاسو ريثالا نبا لاف فظن هنا نعي لاق نمي ال

 ثيد >ىفو 1 ب ملا عملا نا تاق بسس ندع

 -و 2282 و

 لاقبوى واسملا و مهل هباشملا لا رامانشي تسل ىأ ةعرض 5 ةبمسبالوةقلطة مكس تسلب واعم

 لبَْسسلا لعمال نولوقي نود ملاو ىرهزالا لاك حر اناا, ن ابن د ادع تاع

 وهو ءاعمالا هب املاعفالا نم ع راضملا اال قمل امف ءامسالا تاك العرض

 هلوقك نتال عاف نامعامنئال عاف نايعاففم ضورعلا ىفعراضملاورضاحلا وىسالا ل عفا

 داق هنو دا ظ

 ُحبِرْضل د6 يي اولا ىوق عورصلاو عورضلاوتسحما حراضمتالك اذ, ىمن

 مادام لسبقوت لاو اويقرعلا سس < وهل.ةوفوحمأو رصلا هيا ف يفش نام تاع

 || ناو نالوا ئاسلا بعدل موهو كولا اويق رجالا يلا
10 

 نم ىغيالو نمسالعب رح ع نمآلا ماعط مسهل زجل ليزا ىو اهلا تعاين نرخ لافت راغنإل

 لافوسدب اذا عد رضلا هنوعسب 110 صليل ايا تي روش هلا لاف 2و

 د دوم

 ىفءاجو ُريِزكناوهفافوغتسدازاذاف ميس انكطوا توذامم كلا فر ءالانبا

 هو و هو

 نمىغيالو نمسن الل وزعم لاقف انلباهملعنمسَتل عييرضلان ا اولافر افكلا ناريسفتلا

 لوس هازاحلا,تبنوغرثال نب لاق عير ضن م ماعطبنوثاغ.ةرانلا لهأ ث يد -ىفءاحو عوج

 اا ,اكذيلذهلا رانيا قريشلا هلاقن راك

 و ر2# هوسع 2 رو ومع 3 هع محد و

 ير 3 اهاكفعبرشلا عفن

 عيب رضلا ليقولاز هلاذتكلا الا فموردتداكتال قادورللاو 001 ةامعبرشأ مزه



 41 ظ (عرض) نيعلا فرح 34 داضأ لصف

 فيل ١ عراصلا ذبل 3 رسلان انااولاقف نيعر راضامهارأ ىلاملاَعِفراَلا ارعجىدل 00
 ريك عل 7 2 رض هرم

 نا يول كب رداع ياضو هرجع مس + ىواضلا

 ساهر سا وه< و جيف 5

 ةمرهل اةقانلاو فيعضلا لسهلا ىنعي بوكرللامهربع ٌاىاريدلل بالا عرشلاركبلار ,ةفالىلا

 ى - - دى هو 20 و 2 0

 نورع د دوو عرضر ومد سرفاسيفاذاودادقلا دحهنمواهريشربداف ترها

 رعاشلال انو لاحرلان . مفيعلاو رمل اوهلاقيو عرضا ماعلا

 رمُملا عرضلاالو اولانات 1 د ادق ير اوال ومانأ

 م 5 ه 2م 0 2

 3 مو < - اك ع

 ٌةعارضعرضدقو 3 ٌعَرَصالو تاباشأالم 7 #3 دشنأو عرش لجرو عرض موق لابو

 رخد لاق هريغو بلا هعرضأو

 كا ها - و ص وم 0 ن1 ها

 يب عبس مارح دع ىوحج نعيم !تدشافو

 و

 نابَلسا عربضلاو عصا لها ع َرصلاو فيعضل> ان ةعا رض رعود عراخإ جدد

 يو 2و9 8 اندم ىو هو وت - 17

 23 0 نوم اا عروس 23 لع ربا لوقو ىغلا حاشا نمكلاهتمل عرضلاو

 هنوعدت ى_عملاة مف>واعرذت هن هيوعذب :لوزعهلوقو»إ_ثم عراضلاو عضاخناوهو عرضلانم

 اناكن اولا ىلعامهماصّتناو لبو زعهّللا ىلا ةجا + اورشْفااةد-ثىهوة-عارضلانيرهظم
 ١  8و ني اص سعر سلس و 000 3

 سلس مصاص اني 2 ل 3 ”ت ود س

 عرضدقفر عد دح ىو وسان عقر اوسكار 0 ةبغرلاو

 وع ارت تساوعو 7

 دق سرق نال لاقو اهل ىأك تود ها عرش ىلع ثيدحهنمو رع رش

 هيد ع8 ى 9 بانت بس ع

 تثتددو 2 .اةتصرو سنلاتعرشر عر ددع التت ةس طول ا
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 لكل عرضلاو اردن 0 هورداهعيرضتو بيخملا ند

 هع مو

 ىهوةقانلاوةاشلا تعرب 0 الرد مققانل اوةاشلا عرمرم ؟فلظتاذ

 ه < دي م5

 ةاسو لد الاو ءاشلا نم عرضا ةهظعلا اعبجماّْرَصلاودسع رضلاو واهل 3

 مسح ى

 ىهوةقانلا تءرشأ و حاتملا لقاهنبللزنىأ ةاشلا َتعَرْصُأ او عرضلا ةنسسح ا

 ىنعي عرضالو عرزهلامواهحاتت برقاذاوهلقو حاتنلا ٌنرقاهءرمض نماهنبل لزت 0

 دسا لوقو ةقانلاوةاشلا عرضلاب
 20 5 .ى ه«عه2 929 9

 عورضوء رص ىددو ب #23 مهو 0000 نما ىداكمصخو

 مسا معلش ع

 . عراب ير ما دب رول د لا

 ملا عرضي عرضا هلوق
 لحدالاىف طيضلا | دم وه

 قنوةباهنلا نم هدو

 يىيفعم مك امج

 لصالاءاذك ام.مفاذاو هلوق
 نط هنابغلا ند ةذس فو

 دا ارق الاناريف ه6 فلاا

 معدل ثيدسحلاعجارو

 رىيفعم سكر يهضلا م

 هردصرلا نسما نم هلوق

 حراشلا فاك

 ْكءلا اودسأىذلاترفك

 لا « اودسوو
 هييعصم منك

 ىفاك هردصولا َمنأو هلوق

 ساسالا

 اهفسهكناريج ىلءةاوغودعت

 اذكهءلغىأ هءعرضهلوق

 اي دءاءاهدو لصالا ىف طيض

 سوماقلا صنو هب اهنلا نم
 هلد اع هسسرفهبعرضو

 ثبدحرسف هءوه-راشلاق

 ميريعت# مرتك ر رهلف ناس



 توقانلاف عجاضملاوهلوق

 ميلا مضاضإأ ىوربو

 لعافلا مسا ةنرب نوكسف

 هييععم وك

 (عرتض) نيعلافرخ « داضلالصف 4

 هامل وقا نم عجاضلا جّوعألاو « رعشلا صيد ؤرلاك ءاوقالا فاوقلا ف ءاصمالاو

 تنآوهولاقو 1 ل اهئافكان هىوربو

 ةلامالا لثمتاكرلسا باي ٌعاصّْشالاو دح اي عش ًاوأفك ١لاقي قاوقلا بار ءاففتك

- 

 2 سو

 0000و رطل و عضوم حاولا 'ل-سقناعضولبو ضفللاو

 ةوس» س 7 0

 اهنمعب لم رعإ عوصخلاو 1 اداور ريسصتق دعب 1م اسسل م ةبح رةعجاشلا 2 احدا

 لاق عضوم عوصضلاو ةفورعم

 ريع ةكصلابو أ ىولل فت #3 انأهأو عوصصلا ل ال ان 2
 ل ل

 - مس

 لسفطلا ننمهاعلوقام او عضوه مهن |عحاضملاو

 با 00 5 ا

 #0 و

 9 ب 2 1 2# 5م كا 2

 عجاوضااف سك 7 ار فودو فانأ 5 ه.كريغف سواق كد دعو ةغانلا

 خرشتو لا عرض (عرشإ) 2 نم عوجملاو اهل د اواللاش

 عشت لاذت اههالك ع رضتوعورشوةعرش موت نم عراضوهفّلذو عَّضخٌةعارّضواعرص

 نالفا نالفعرضلاةي واوعّتسو اولاد ءانعمأا اوعرضلا سات ةءاحذا الولف ل>-وزع هلوقو

 ىشعالا لاق هنطعينأهلأسو هلع ماذا هلعرضو

 سم فق د هرم ا دةل اصلا م مو

 اعرض مهلكى راسه ولأ !امل ع م.مقفص مايأباسهة لا داس

 2 عفا ا ع
 عّرضتو يعل لآ ذتملا عراضلاو عرضتساوهل عرض لاقي و عّسنو هل مهنمدح او لك عرصضىا

 0 00 وس ”س 7 تتددعسع 9 يدع

 00 نا وئىحصت هدا درا وسي نااار غلا لاق لس |ىأ هللا ىلا

 كل دع م ًىجلا لسنا فو هريسغهعرضأو ةحاحلا هيلا هتعرضأو ةسجاحلاٌكدلا بلطي ءاج
 4 0 ى.وهم د و

 و هد اغتسمالاو ىوآَتلا عرضتلا 40109 تت را

 ه2 و ياا سد 0

 عرشم ل لامةدادكلاو لف 5 م ىالخأ ذاو

 ىواضلا فرعضلا ّنسلاريغسلا لبق قوش كرم نيغصلا ع ءراشلاب ل رقع 21 لودصإكا

 ملسو هبلعهنلا بص بنلانأث يدحلا فو فيعض فرح ىامسملا عراضلا:الفّداو ف.هنلا



 4 (عمض) نيعلا فرح ه« . داضلال كف

0 

 ضءْالو هزم ريداكيالو تيدا لي ىذلا ىلا وكمل ليقو يس هربا ءئدسو

 50-5 هك

 ْثْدقلا عجاضمو ناكمل ابر ب اصَسلا عشت اب امةرثك ن م ةكيطب عوض دياصمو ة هيد هر

 اَوَدَعَفَت ”انامالا قعصتمو تملا ةاادكرا ما ٠١ ا جاو ا

 ةعجاضلا او هيفريسخالىذلا باودلا ندوعو هلاكمهسموُدو ملول خيل

 نا 0 ا
 4 | هدم ل - -ٍع

 95 هم م

 شط شال ىصصلا و 2 ىلا را 08 لاو ىرب نبا لاق

 2 و سام هع

 ةهعمى ا عجاوض « شعت انسكا لئابق ,قلالا
 وس 5

 هلوق 2 اقلازاثأ !ىجعملا !دهىلاو شعلا

 سو مس اص

 0 :رضو تفقس ف>و م اح الون ريال مفتي اون شع تانب تال

5-1 2 0 

0 

 لاق عجاوض موو عجاضوهفم ملا مصلذكو بيغملل تلام

 و ورق © «ءد مو © 5-75 ءاض

 عجاوضل موكل بصْ او همح انج 9 ا مد نح ىلع

 هبل هوس كلوقك نالخىلا نالفمض لاقي و هلاالث ةامىانالف ىلااعحاضلارألاقيو

 ه 2 ومص 8 ه2 3 هع دك

 ءاعصصلاو ةمحان كرت ىتلا لبالانمعودضلاو عملا عبجاواهلئاماراننلا علو
 هد هس

 دشنأو فار ءالا نبأ ن نب نعسان وايت هيج اخو ةريثكلا غلا هعِجاّصلاو

 توهم 7 2

 اهلقُت أراب نماهعاشترا ف لي تلات "الملا ىهلمقو ع فدل لم دبولا 0

 زارا ضعلل

 3 قدا ليم لد هد عجاض #23 فَلا لدعالا

 ا 5 0 3 ْتباالفاَذا

 ئحارلا لوقهنمو هع راع !ةمناك اذادّقلا |اوحنالف عض اودشضالا 01 ةزعشلالا
 وو ع8 ه

 ا اوقلاو كاريسشألاو 5 دعاقلاريشبا عاصشإ ل 5

 و <92

 تاسْصُدلا عدم وهون وملهلا 2 ةلخف اوهو سد نضل الا 1عمشلاوتايتلال

 ثدح هوا طيبا ردقئىَذلا سلاف وأم هرصعد و ل و5 أح و 7 ا و

 0 فو لينا روب لعفي امر زاحلانبالا فهقرو ل دعم ود تا اليلقناسللا عذاهيف

 : 1 دشنأو ةفشس أ نمل
 9و.س

 لزهل ا هاسا ؟نمألا عصضلاالو 5 هع ركدو (2)ناشر دنا لك انالو

 (رشاع نرعلا ناسأ 1 ؟ (

 اذكلا ةعمضلا ليقوهلوق ١
 سوماقلا! فول الا ىف

 ةعمضو عجاض لحرو

 صو دهكو ملا
 امهر.دكحب ىددو
 عابطضال اريسشك امهعضو

 تددلل مزالوأ نقاد

 ضمن هالو حرس داكبال
 قو مي-ةمزحاع وأدم 7

 ناد فزصملا ىّؤس هد رش

 ةعصخو مضلانتعصم
 ةسقرفتلا باوصلاوةزمهك
 7 عد ةدام هرطنا

 اذك ناشر1لاهلوق ()

 نزوءاشرحلا هلعل اولصالاب

 ءاشركلاو سوماقلا يفءارج

 ررحو رلالدرخوأ تبن

 مي هتك



 # || طخ اكهردص#ملا َنافهلوق
 شمام ىدت صمد سلا

 لصالا
 تلص ىدلالثم كلع

 ملانافامو « ىضقغاف

 هيك وءتك

 ماء رم عصخوةرك]
 ىفاطوم تمل الا

 كلذكو ونهو عضو« سما

 0 هأ عاطقلا

 مد ريييععم

 (عصض) نعلا رح * داصلا لصو م/م

 نزعسإ ناو فار كت هت الس نوكن نأ ل ميرلا ار [ف وسلا لسدنعو لمحل ادارطصا دسنع
 موو 8 ا 3
 مءاطلاعتفالاءانت تيل ةاهعباتتو اهو د_عوهو ل.1ادارط نملاعتفاوهو ماللاراهظادارطأا

 نأبهنعرذتعاوءاطلا عمداضلا فرح ريثالا نبا ,ردفرحلااذه :واداضّة_اصالاءاطلا تيلق
 هب نإ 8 س 3 س-

 وول ل يصعد هناوهظفا لد جالا شهرك داماوءاطلا قرح هعضوم

 ا 0 2
 بطش صج هبا ضو هبا دقونالذكي شالا رك زم لد

 اهءرصم وهو دحاو راعش ىفاهعم مان اداه راع :رلا عحاضلاةف اه عرهزالا ضو دعم
 : - 4 ب 34 .٠ و 00 و . 5و 5 2 7

 2 ردن سدقل و هع و ماسمو الاو ِ اضملا عييضل | علل دو

 4 - هه 5 و -ِ . < وعو «ر 1-7

 عجاضملاهيلعتريتحا ام سانلان 00 هعبجم تنأ اوىسم نبل ىرمعل
 ع

 اعيصشراهنلا تنصت رظناف 0 عرض ش اغلا ىلعءاستلا لح باعثدشناو

 لاق هأنا تيران نوتكي لئلا عومي هعجاشو

 5م 2 سه < ء

 هبحاص قدح ل لادا 1 الو د“ ىتنلا هعجاضهلالثمرأ مف

 هللا عشا عجيمجبدلاو عاطلة رقنلا ممل ئسىأرقفلا لم كوريو

 عابطشالاو ايف ٌتءمطْضا ىتلااهعجاضمن ءقاحت ىا عجاضملا نع مهب رتافاكت لحوزع
 ه7 َص ه--

 ىلع ع لمص نأ هانعف اعل #ضم ىل_ماولات اداوضرالاهردصقدلب وماضتين ًادوصسل اف

 ىَأ 5 اهيطصمءرملا بْنَ #2 هلل !بطاخ ىشعالا لوقو هليقلا المقسم ن ءالاهقش م

 س5 مع 72 5م

 ا 2 لوسر عمن تناك ثيدح اقو ا

 نمةسللاك مونلاوهو عايطشالان 7 مرمسكلاب“ حلا فلاش و ل_وهبلع

 قون فاشم مالكا ع كف «.لع لن ناكأمدار اوةدحاولا ةَرما اهعتشب و سولحلا

 مجرع ثيدحىفو فيلاه م0 ا كاسم الأ هتعضخ تاذ تناكم يدق
3-0 

 ة2جءاءو يدعو رو 52 هن 50 8 2 م س9 وأ و و

 هه ةلظ آو يعرتافهنعزا رف ع مضن اقع ءذ او اطموه 0

 معدوم

 ىد.-الالاق ةعَدلاو ٌضْفا هعْضْصلاودعصّلاو قطا

 ومص دم 9-2 و حم

 ىمحمس 11 فةعصش زانق 4 ىنوعراقو توعبل !تءراقو

 اع اس غ2 -< وم هع و 4

 ابوس وع طوس مقل مالا نعي اوهتعمد اد شف هضفدت“ ةلكو

- 

 :] نإ 07 نإ 2 5 . « + و نيك شيع < سى هع

 ىدفو ىصشو ىدضو عدجاضو ة عمد لجرو ىأرلا فيعسْملا عودضلاو نهو ع داو

- _- 



 راخل/ (عمض) نيعلا فرح 5 داضلا لصف

 5 ع 0 و و م ا 1م <
 هفنكىى امضلاءنالف عبضفاكو ناس 0 اودرسقاد- ميو بلقق يضع ادارا اغا

 ع9-<ءهوءد
 مم اع كي ؛ انفو هسم>انو

 ّح 0
0 . 

 رداوقو اليلق هل طتستمادوسَدكأ ضرالا نمسا كار عالا نمأ نارتلاو ردملا م

 هناك مه امن برت ىذلاوهلاققي و نطبلا يظعنيدنملاو

 3 ىك ودود م, وود و

 ”اعدعوستلا همو نأ ادايعت "ذوةقانش اهب ىأَبْودمو فودحو عوبضمزا تا ءالا

 هنعلعس ا مثوهورعاشل الوقام دال

 سل 9ودوسع تورم سس 00

 اعلا بدلا الع طلسبراب 0 اهل تاقفاموب ىم رعت

 ُ اهانومعسمضلا لك ل ناهحوهانعم ف لبقف

 مغ ل لست هيحاصب امسهئمدحاو 0 لغتشا غلا ىفاعق واذا اممنال ةم السلا ءاهلاعدلب لق و

 ىدنعدسعبا هلءاعدل ا هحو وغلا لل ن يعم ئانوكيناياعدفابأ ذو اعيضومللا مهلوقا ذه ىلعو

 ايلعءاعدلابراعُّشإاهيلع طلساخ [هلوقىفوا ملعاعدف هتبعت او اهق ردت هتحرحأو هتيضغأ اهمال

 ام ذو اعمسضوهللا هل اوق سدح نم ا دهس ودلع طيلستلاب وعدبالئش ةمالسلا بلط نم نال

 ىلعن اطاسم بئذلاو علا نافاذهام ا ورش الاءامهدح 5لاغتشال ةءالسلا,نذوي كلذن انف
 ٍٍ سو عيب 0

 لسقو ىلا عبوس ليقور' اطو اة برو >متوصلاَو هم هنت , ودعتضلا (عتض) معاهتار علا

 عض عابطشالان ملعفلا ءاثب لصأ م ناوصلا رق ا ذهولاق ةعكو وحلا
 ذم ور هم مو يدور

 اءايطضا عجل طش ع سطضا هنملاعتفالاو لَمعَت_يالقو عج اضوهفاًءودْذواعصص عصْص

 عجضا اولوقي نام هدنع مقهنكلو لصالا ىف ءأن' ءاطلا هذه تناكر شاملا نبا لاق ع سْطصُموهف

 نوع 5

 هاسنح طوو قاةسا ل. قو مانا ع 1 طضاواهعضاومىفةروك ذم ىب هرب "اظن هلوءاطءاتل ا اولدأف

 و7-2 + هوس هه” هع

 ا لوقا هسا اوجح وهو عسذو ضرالاه.ث> تعضواذا ان الف ت ءدخأو ضرالاب

 مث سعب ا نح

 عسل ملا وح ةاطرا ىلا لام 232 عسبشالو هعدالن أ ىأرامأ

 لا دبا ىلع م عسطاف ىو ريو عمطضاةىو رد _ةوذاشوهوامالداضلا لبق مط صامدارأ هناف

 امهلعفءانلا فداضلا مغدأداضا اديدشتي عيال ورب و ءاطلا فاهماغذإ م ءاطداضلا

 قداضلا نوع ديال هال عسبطا لاقل لبقو ريطصمف ةريسصم لاق نمَكغل لعةديد اداض

 ناكملدسو عسطلا ل أوقف نةبطمنيفرح ندب عجبا هركي نرعلا ضعنثا فزاملالاقو ءاطلا |

 اولدبأ !كاذاضماللا اولد هد وىرسهزالا لافزذانوهوماللاوهواببلا تفوز

 ناك اذال اه هنأ دهاجم نعش دحلا فو ليما دارطادارطّضاو دارطلا ميضعبلاةامالداذلا أ

 نالف عيض اكو هل اود

 سوماقلاىف ركذو مضلاب

 هيينعمو ت5 هثيلثن

 اذك ةقانخاهبىأ و

 ريمضتو طبضالب لصالاب
 ىف سومافلا قو ثنؤملا
 عنسعءادبارغكو قنخةدام

 ةيرلا ىلا

 ةقانللاو لاف مم لقلاو
 سرفلاوريطلا قولد قءاد

 طيضهمفةيقانللاتطبضو

 قاقلا رسسكوءاخلا م ذدرقلا
 ن وتلا ةفف الا دس و

 دوى مأ



 لصالاءاذكز مهريغلههلوق
 هيفام لعتريأ ةدامرظناو

 يي

 (عبض) نيعلا فرح * داضلا لصف 11

 ىهو

 ناع.ض ىثنالاوركذلللا قي وردصتالاجئاولاقو بر .ءلا تالاجر نمن الفى اةياك اتلابغج

 2 و دع 3

 هأ اوقو ةعيض لقت الإ 59 انه هتفلن ثدن اهلا ْن ويلي

 ةارقٌسح -از دقو نولعبلا قف 35 اما
2 

 ٠ ةاشس 0 هوو د وه س

 الا مكشم و داع كش هالو قيدصللز .اوزمهريغله

 اضع هناك 00 تلك ااعتض ان زو ةلاراراواخ 2 وو مدر *ءأق مالا قلع لج

31 5 ١ 

 داغر 0 يي مىثنالا عمصلا ىرعزالا لاق عبض ىلعاعاب دم علف رع

 ن اواعازي مالا لع كلذ قيام مهلوقواهرج  ةنمعاشلا عراد ديدشلار ملا عبضلا

 نادت سابعلاف كنود دلل :لا بشان عباءات

 و 5 2397 ةرورعا 8 مات

 عسضلا مهلك أن مىوقناف #3 را ذتنأامأةشارخانأ

 ٌكلوقك العفهدعبام ناك اذا امإ نم فاالا 0 هنأأم أو امى يصفلا م الكلا ىرهزالا لاق

 فيصقتديزام أ كإ اوقك امكن مفلالا عتفكنافاسمسا هدعبامناكناو بكرتنأاماو ىشةنأاما
 ةذع

 ودعت دو حبصلا مهلك اتفءالذاءاوسبل ىو وقن أ ءاذعموةزمهلا م هن هر وسسمأو نيرا ورعامأو

 ةشابُش الد! اوي ابنك َر و ىرماعلا ةع رن.كلاملتدبلا اذهىوردق ةوعبسلا مهيلع

 هملع هلل ىلص هللا لوسر ىلا ىبارعاءاج بلع لاق بالك بركب ىلأن بهنذ| دع نب بعك نب سهام

 فورعملاناويحلا لصالا ىفوهريث الانبا لاف مهلاعدق عضل اانلك ًاهتنالوسرالامتف ملسو
 و و

 عسبضلا م هلك ا تنأُتيْشحمنعدقلا ىررعثب ,دح هممو بد اةن- سنع هن نكس برعلاو

 اراناندقو أ نعلوصق هرشانفشا ذا ل_جرلا ناك ُةَيمَشعلا تلا ار ءالا نبا لاقرب رشلاعبضلاو

 ىو 9 ع

 وهو لدجر مسأ عبضو هعمدرشبهذمل ىأ هعم هعض لوم ل تلا كلذإو اهل ل.قف لاف هفاد

 يي عبو قرارا يمض نإ عسب رلادلاو

 89 م 9 ا

 ف ونامل 03 عبضيلا بقع ءاعروخ

 ىاطقلالأف ةأ محا مسا ةعابضو

 اعادولا الدب ومال 7-0 اءابْضايقردلا لك فق

2 1 
 و ىو و هس و

 لاو نيركبن ب بعص نك باكعنب ةملعت نب ,سدقنب ةعس وهو ركب نم ولأ اوهو هلق هعسضو

 ةوقو عضومنعبٌلاو ةغيروف لسة عبو ىرهنالا لاق سدق نب نوعم ىشعالا طهر مهو
 وهسه جعوضصب ه5 2 هدم .<و

 عيضارخ وهمي شاع 3 بنا هنديىدحاةطقاسك باعث هدشنأ

 0إآ)1]0601000101010] ]1 ]| ]ل



 م 5 ع
 هيد 0 10

 16 (عبض) ١ نيعلافرح « داضلالدف

 3 م ده 2- 01 8 م ل 0
 عبضلاو تراساذا د دضعلا قااهفافحأب ىوه#ت نأ اهعيضو عدو ضب تالا تره ىعدالا

 م جس و ع ه---

 هنلا هدو سو اعمر ذاامسظنؤلم لع عسبضل عسضو ءاعدلا فنيدسلا عفر عابشلاو

 هن ور لام هناهدماهعسشي سنا

 زو -<-و<- وع سود مسعد هعام

 د ماا 5 عيضتانملع ةنيائابو

 ل ك 0
 اهريسىفاهعامضأ تدملدأ اص عسصألبالاو خلنا تعبضو اتيلعما عدلان اه ايضاد_ةهانعم

 اهنا حمو هي رار راس 50 دا تعْبَسو عب داضدقانا او اهدا ىو

 و ه دع يه 5 صاس -90 سمو

 3 اوض هعجو ى ىرَجا 5 عب اضسرفوفنع را اضي آت عض وتزتهاوا» ريس اهيعمض تدم

 6 ص ه4 رمماص مع

 اميل موقل تو برش بضلاتذدسلبرا ذب ١ تدَصَك لينا تعبضو

 اذهوانبلا اهوُدَمو فومّسلاب مهيلا ان ريان ةدمى ف ويسلابم هانعب اضلا يهودا روديلا ولام

 ساشنبورعلاةورع ىأرداون نملوتتلا

 *” و < ةسدولم- سد دسدود و 1 2 وو ة م 99 7

 اعيضنوانوعبضت تح لصالو * اندوذتومكذع كولملادودن

 هرعدىفىدااو ىربنبالاق
 - 9 89 مو ء وح وم وال هم ساو #32

 اعيضنم اوعبضت ى>توملاىلا 935 دودو كعلم

 ةرعب جوس

 صلان روعيضت ىأو ورع :ونأ لاف ريكحللا انعاضأ ع و ف ةو.سلاباثملا و كءامضأن ودك ىأ

 سوء هةماع مع هس

 اولع>وهسيفاثلا اوءهسااعيضنوعسضي هريغو قد رطلا ندوئلا نماثلاو ا الل

 يب <

 كي رعتلابعّمضااور ويم أع ستين الفد روخلا خب امن طالوت اوةناكامسقانا
 9 2 ماش ميو اس او اور ا

 تعيضو ةعبضوا عبس عسصت رسكلاب | ةقاشلا ت تعبضو 2 ةانلا فنا ةومتةَدشةعسصلاو

2 - 

 0 هم 25 وه مصمم سو سهو ع

 تمجااتوو هي يذلا تتش | ةعبضى مر تعمص» ماوس تعا

 بئذاهاامهتئاو ردياملاق لكن أ سهانأ ىل ارعال ل .ةفارعالا نبا لاق ءاسالا دعا

 عابس عسا حابوغالاطقلا نعبر ساو تقن ةقئس قلل ( الوم لوم
 م يودع # هاف دا

 ةناعبضااو 00 عبضألا لا توأراسولا لدم #23 رب رج لاق هعم_ضموتاعيضو عسضو عضو

 0 ه و و سوح

 | همن ةسدملت بيع

 2 و هع همم 9 7 0

 ال ملةعمتان اعبضأ د# ترش 0
- 

 ادك ملا ىايضعجلاوهلوق

 سوماقلا فىذلاو لصالاب
 هيتك ىلا كو عايض عمللاو
 ل ىيعم



 (عمض) نعلا فرح « داصلاوداصلال صف 1

 ١ © سس

 لوعشمعضوم حا ضو ردا صمدت "كك إلا َغوصأر قي وكما
 1 عاصةربرهوأ ارقود , ةك

 ص م

 وهو هيكلملاب رشم ناك كوكملا هب_ثياليط سم“ انا ناك هنارعسفتلا ىفءاج حاجزرلا لاق كلما

 لدقو اطل هبسشي ناكمدنا لسق نبهت سو ناس فانوس اك لقوا 5 ةناها

 هلسمس و سا هنن ع سس انج

 و سر هلا عوصوفكر سم أرز 3 م حرش 2 م وم هلوق

 كلان سملاو سوماقلا
 هنملعخ اهرع_ثىلاوانا ع لع ش اهدلج لاذ 2 برخلار دف ملا نمداشلا باصأ اذ ديرد نأ لاف ساضلا #6 هدد همد ---7 | دع مو - ص | 0 0 3 |١

 نمتسملا وصلو هبحاص ع عنشساوهسأر يجب ىأ فلير :هبعوصال حر رظتسفالمح تاقال مودى رعاىردأال

 هم 8س ةقق دس 0 لس ق5 د آ لا ل ا 2-2 20600 7 0 0 ل هت 0

 هنريص حب رلا طوس حوستك حا هاعب تتبول غب وتو قف شنو سب هع نس 7 3 00

 مل هي
 هم ,رلا وذلأه هيوس 0 5-5

 و ع ماض #1 سلا دع و جو ا 2

 بكناه سه ىفةبناج فه »* هب“ . انلقلاع وصو

 عونه# ور و 0 وهوه سب 8

 ا عقرفاهعيسصأ و اهوص أ هتْعَصْأو ملا كص (( عيص ( ءاملاح وصو ىوربو

 هه # م << مسوس و م2

 اعوصت نسوا ملفت اميري تنكر صعب ىلع مهضعي تلج موقلا ٌتعسصو

 ةءورلاق ىلع انيس او ضرألا مدوعرالا هامل عسصتوَحاه

 20 2 © صدع

 اعيصالار ارابغل ااهودسكم د عاصناف *

 ناسنالانوكي همدلب دشعلا طسوعابلا نوكسي مسا (عض) م لصفإ)

 اطيالا لاقي :ىرهوملا لاو طبل |لبقوااهلك د علا ليقو خارخأ وجر لثم عابضأ عمباو ديو لاق ملا طدالل لاق هلوق

 دعي يبدأ لوقتالعأن كلا ا طبالا نييأم لسبقو ةروا ريل عدا هدحأ|سوماقلاحراش
 ها حامعلا ف ىر_هوعلل

 لاقفجاذهل كَ 9 هْيَحِبتذَح ا فريغصنب ا اهعمقأرما ىلع حف رمدنا ثيدسملا و ةرامع ىهامناو لاك اكرحالاو

 هنعيسص تح هلَخدَأ ءوذلاعبطضا ودق ماطنالا 2 قوبل املا رحأكاو مذ مذ || افرح هتياهنف ريثالانبا

 هب ىلطعلو نيالا كاطإا تحت نم ةادرلال خشن تيبلا»فئاطلا هب صوب ىذلا عابط ط طالاو هسة وتبلا ع

 عبضلان هذوخأموهو ى وني لادقل يفي أَي اعتاد ريلج راك هدالا

 دهب نأوهرث الا نا لاقرمضخ ادر درب هلع :و اعبطصم قاط هلاثي قا هن زيكو اوع

 اي هرسيالا فت كح ىلع فوط قلبا #7 قيال ادا نوت ول _عضفدرلاوا َر رازالا 1

 ريعبلاريسعبلا َميَضَو ىمصالان ءاضيأ طبأتلاوهونيعبضلا ديال لذي ىععمود هرهظو هردص

 ه- م

 اذا يمدالال اق هعيطلا هرفاح ىلع رفا عبو هعرصقهمعيسماد- ثااذا

 لاه فاندلا كلذ هم_ثحوىلا هرفاج ىوهاذاف عّسضلا كاذف ارد لا رداع نس ملول

 12101010000101 تا 6 ل ا 0 ف0 50 16/1 تت تاس سدت ص مس سس ل

 1 ىصالا



 م (عوص) © نيعلافرح « .داصلا لصف
 )و2 ع2

 ىرهزالا لاق اعوصألاىو ربو واول لصالاوءا !انبقاع » اع مالا ءامتل اهو سكي لطف 1

 نبالاق كلذ عضوم مس ًةعاصلاو هت 1 ندا هشوم و تراعوسألا لانو ل301

 اذا ثمللا لاهو هسلعفودلاوان انامل ١١ كءاضتل تاهل

 (ئماهمَو س هاءادر را ةعقملا ٌةعاصا اوايضوم مت 00 1ط511!فد 3 93 رملا تاسع

 1 و م وس 7

 ةعاصلا ىه ةعقملا كتف هن ع اهفور يداهتراجوب 6 غلا اهحسك ةتحاصااو لاق

 هقورح نم ام-ممنيمط ملسقو ه ركل نضرالا منام حاسلاو عاما لويس 0

 ْ ا ناعسلا لاق 5
 انيإ
 - م

 2 2 5 تاو يسن ني وم < -

 عسا 5 , وركن كت امن” اكءاصتلاها ديت ح ص

 لم عوضأ ثالث لاق 3 نف ثنؤيو رك ذيدا دما ةعفراذخأر 3 دكا رمالا تت

30 

 واولا نمت تئش او عوسأ حجب لسيقو بانل نم عاوشلأ لاف ا 2 ود ثالث

 ا و 1 ىفو عاصلاك اوصلك مو ةزمه ةموهذملا

 مهدعدادمأ 2 ررأ 2 .دلابىذدلا لس وهيلعمللا لص بنا عاصو كملاأضوم هوو رعاصلاب] تلو
 م 58

 و نباعو س9 5 ءو

 عاصلارابعنولو ةفوكلا لهأو اندلن ن مىئادردق ىملان هذخأيوهو لاق مهدنع فورعملا
 مورو

 نبالاق ةسلب .دملا لها هفرعبالو ىزاخلا ري خملاوها ذه مهعاص و هعيردملا وءانمأ ةعب در أ مهدنع

 نوكيف زاجلاءاهتفو ىفاشلا لوي هب وق ارعلا, تلو لأمر روهل قف يختل رثتالا

 نوكمف قارعلاءاهة فوة فضح ول اذخأ هب زنالطر وهل .قومحيأر ىلعاّماُ رلاطرل اةسهن عاصلا

 ىربنبا ىلام أى و مهيأر ىلع لاطرأ ةيئامئت عاصلا

 قلطناو هنمكءامصاْل اف قرولابدب ريدا اربع نبا ىدوأ
0 

 لافيإكعاص فون اهضوم نأ داو ةرسنماءاصللام نسى طع أ هنأث يدلل ىفو

 8 5 5 - مد <

 عوصلاو ع ع اوصل 0 ضرالا نمنئمطملا عاصلا لبقو بد ٍ رذسمىأض رالا نماس 2

 ىذلاءان) الا رهلات كلما ع عا اوصْدَمُم ”اولاق ليزغتلا ىفو ركن هبفب رش انا هلك ع ع وصلا

 ىسرافلا ل وكلا 7 كلملا عا 500 اوقف د علا و همه برشن كلملاذاك

 ناكف قر و نمناك هنا ل-.ةدقو ديس اقسلاو عا الخلا نسحلا لاقوهافرط ق تلد ىذلا

 ةياقسلا ىلا عجرريمضلاَناف هب .خأءاعو نماهجرطتسا م ىلاعت لوقامأو هياوب رشاسعر زدنا
2 

 عوص مهضعدأر قو تترروكتشس د رهان نو لحرف طاش را

 لصالاب اذك ءامننلا هلوق

 هأ ةءاورلار جو رانغلا

 ىىكعم



 (عوص) نعلا فرح #2 داصلا لصف م8
 ا

 ا.فالكول اهةمعلاب رخآ ىو هلمهملابثد د>-قوهلءقوب اوصلاوههنالمقو نوذا او"يلوهملا

 هده يعم قش يتشوامزل يل اروع وع ى هر زالا ) عيبس)إ ىعملا فنا اوص فاوملا ىلع كردتس امو

 لاق ثمحدجنا هيلع صنام

 سأرلا عستصم لل--رو
 ميكح نبحامرطلا لاف سأرلا ب د نع يردها ةانسأرلا | لوطلا ىلا همنعصمو فلاب

 ضاررلا لاكتساب كقبلا هر نيج احلا 3 يسد دك واب
 ساس ع

 هدو وك هو

 ٌبَْصمش مرام و ديدشلا باشا عّيْنصلا 2 ةملصا 00 ةعاجلا

 ةصر ©

 وهو هلق تدب ىف لكمة فمو هتييلا شل ىرببا لارا" 0

 ضاشعلا لوو ىلا سرش لوط د سحاش ةالقلاريعلثم
 5 سوةو ١) : 000 ص

 نادشن ًاوضماللان ع واوا اهرش رق اعرب حام ى دخولا راسل لاقيو

 ساس نم حدقلكدرجأ * « عّنص ىلع مولا اهتمهان ىارعالا

 5 و
 2-2 2 52 دك 3 ةياوعب و 0 ساد ماعاد

 ا د ىنأر عفاديىدتغ ادقلف داودوبألافو

 هتدشامىئارلاو هلا ارق أ عاصشلا عاص ) عوس )) عارنعبتلان اعداد

 ثدلل ا 0 علال كلى مح اونم مرا ةرابعلا ضعي ىفو محار نمو عرس ْ

 8 نيس ب ةهص ع

 لاق | رهن سيلطل دى أدار ةاخوصي وم مكلا ىعمو رسفامفشدللا طاغ لاقو

 اذا اهعاصءاشلا فلسا اذا ستلاولاق ىرلاقاهقر ناب لا ظكجر

 اهوصي ممسغلا عاسوّرمْلا خوصُي س لاو 3 الا عوصي ل->رلاو اقرت ىااهدافسدارأ

 ركن سو لاك اهقَرفاعوص

 6-2-2 اسد صا درك هد سدو 5و و ل

 عرقا تدم اج با 4 #3 مرو أ اهقون* عوض

 9 و < صدص

 عادلا فوضع عر كانك وست هعْوَو د علا لاج نب ىلعملات دبلا ىربنبالاق

 ةمرلاوذ لاك ب وصُلاو هقرفهعوصو عاصْافاعوصهحيوصيءوشلا
 سام دب مع و 5 وو ع س

 عوصُق علا -الا اهي # لهم لك اهنوداواستءاٌتْعسع

 ه- 0 -ٍ يا

 امسهالكض عب ىلع موضعي لكن موقلاعاصو قرع ءشلا عوصتو اوقرعتاعوص:موقلا اعوصتو

 اعحارّلدشناىأ عاصتاواعارم ءاوبهذ موقلا عاصت اوهاولو ا اطوضوذلا عاسو ىتايعللا نع

 ةمرلاوذ لاك صك انلاودرعملا عاصنملاوأم 0 7
 و روس دوم مود ومع ها م ءمءاو م ةم و

 باطلاو بولطللا ى ًاءالزرحلل « تردكن او ىش ولا هبناج عاصناف
 يل اس

 ةيورلوقو اعيرمس بهدف 00 دم عاصتاف فار ءال | دج ىفو
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 ىفثدنأتل اًةزمهن ملدست تلا واولا نم لدي ىهاما ىناعنصىفنونلا نأ ىلا بهذي نمانب اعجأ

 ىفثونلا نمواولا تلدب امواولا هذ_هنملدي كاهن والا ناوٌىواعْبص لالا ناو بسنلا

 نءااد ل وللا لاخلا تفرصتفيكر لا ات ودان مكلوق |

 ناكولاه ازهريغ ف ةزمهلا مراد ونلارهل هنالاذهىلا بهذ نميهذاغاولاقةزهسهلا

 وكوهىذلا لدنلا انهيهذ اس وقف ءالعفةْزمه نم لدين السعف ونام هلوةى مح

 م ةزمهلا عض وللا اذهىف 2 قاعتن روملا نأن ودب رباعاو هن "وج ةنوج ىو بي 3 ىثذ ف مهلوق

 :ةسممهلاوت ولا كلذكو همملدباممأ ليقدعماجت ملاطف هعم عمت تال ىا نب ونسلاَةف :رعملا مال قاع

 9 7 وع نم مم 9 صا

 لدثلا تطحو بويسلا ىهف 03 ةيحاضعانصالا ىَدأت عضو

 سه د ءر

 مقأ ةبحاصملاو هلا ارك ثاللاناكاملاعيج واولاو عمنالْ أ أعم هريدشت ابأو تعنصام مهلوقو

 هدكو نادك و وراس ن نهعوذر أ ارمضملا ىلع فطعلا مبقل بصنامغاو رخ ح . الاءاق هامهدحأ

 ىلع 2 : لامىداوكدحالنأ اولدعس ثد دخ قىذالاامأ او كلونأ اآوتن آس ضامت اقع

 وو ومدءسص 79

 د وىرخلاهلاق عصا اذكريثالا نبا لاق اهدخأمفلزن زن نا هسفنهتفاكل نصمم ًاةعمس

 2 5 0 لنتيدسا قدح زرع يتلا 0

 نكلو هر نيت ليسوسزرجي بتل بوالظتعأ ١ 4 معامل

 ىتساإلا ا ءوقبدارأهنا دفعه هوو لاري غلا اذه ىلع هظفل الو هتقايسلدنال ثددحلا

 منت ةالو دز اراك رتل مذلا هج ىلعءاششام نص ح 20552

 "لك 1 قرير شا نسما هكترا الت ١ ثآ تنس

 ماقد ع سدس جس اود مدع و ببال 7

 كرت باعو هد سعأ اوءامحلا ىلع سانا تيدسملا ن مداربىذلاو رانلا نمهدعسةم | وبتيلفادهعتم

 10 َمُدْسام اولعا ىلاعت هلوقكو كي زاحم هنن ناف تْدشام عنصا ديدهتلاو دبعولا ىلعوه ل. ءقو

 ءاشتام عنصافتستلو 3 ىلابللا ةبقاع شع 0
0 

 ثود كاىو عيضة جرت فريثالا نيا لاقو رفكملفءاشن مون موا ءاش نالاعتهلوةكوهو
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32 8 007 0 1 40 

 0 (هالعأىفا ترم تتمنىتلاةاعمكلا ل قو لاق مص صو دةجّنايلصاولاق اك مباوغلابف
 وره 9 ىيح

 كلذ: نموه*اعمد تاك أل ياك ثيدحلا ىفو أ قم نأ ل مق تةفترااذا ىقيملاءاعمدلا ليقو

 نمرانأ نول املوأ ا لاو ا | 2 را نا هللا اعمدلا قو

 7 : هيوم عت افصل في لا عامنا 3
 كي ا ل ا كر اذاق

 همم تن 8 هةر

 ةيمرهكراذا هلأ شيرعمصل لاشي واناععص عبس بيلا فيلل ألا لي لاو

00 

 عمصتلاو شيرلا لت ةأوهو راهلتلا نم م مسهسلا هن شيرام 00 اومضناو مدلان طلق

 تت ؤدحأل وقام ف مدلابمطلتملا
 ومع س2 و فس - ةس وم ءرمو 22

 ميدتسة هس قرت اهم #23 طئاع صوت ن نمدفنأف قرف

 نال كات نموهو مدلابئطلدملا وهل _.ةوءاعمد ندا مهل وذ نم مدان مسد رلا مع م لا عمصتلاف

 0-01 3 8 ه هس

 تمذظناق هريسغف مدلا ن مهدد تاب اذا اععدتمحن رشم همسلا لاقيو مضنا مدلايزطلناذا شير



 رفعحو د ةذةكوه للهم هلوق
 سومأف ها نيفو رصهريع

 (عمد) نبعلا ف رح « داصلا]صق 3

 م ودرع در سوم رع

 0 س تعنوهو نيسلا هشضرو<ولاق امدعماربقف ناك اذ علمك مل جر لاقبو

 هل-دأن مك هاقوشلا علَص (علص) 00 دنقلا واقلام 1و الع عّماصو

 بموم 9 دوم م هلو

 مقل نب سلغم لاق وبأفرعيالو فرعيال نم هناك ةعلق نب ةعطصو ةعاص
 وة هم سودرص 7 مو

 ِى د دز كلاأال ثذهأ 3 يور ومل ان ةعلما

 باع# و ' ني 0 2-9

 نب حاطو ناب 2 0 . هلة الوه فردا لا لسير لقبر

 0 0 ا 00 0 0 مَ

 مواد 0 سلع دموع كك هال ه5 0

 هعلق و هعفاضو 0 هوهسار ععفلص و 57 عقم حفاصم 5 ع اضم احر رو لاملا تاهذ وه 54 هيد |

 0 ليغطلا نيضاعلوقو هقلح اذا هطلتو

 هوو ووو رس ه س سس د

 للءالو مهمودعتردص 5 اوديو ماذا ةعانصوس

 مودك 8 د معو كى و م ومس 9و جي د وذ

 بغلي ذ بتلوهمظنس رخل دع مهفونانأك َه 0 داب عطع

 م57 قع ووو 3 -

 باطخضاملو مهما ببشتو #2 مهتلب مار كلا ىلَنوب

 ل اتا نوفل ممالسث نونو لاملا نوءنْضينيذلٌةمعانَص

 ىثو اعمصهنذا تعمد ( عم ) نيالا داع ويوقع سؤؤرلا قاد

 سلع 9و مه سل

 اهلصأن ه اذان اوهلبقو سآ اراد 0 اور امطضا هيف اكو ف 1 وترغصءاععد

 عيل ءاعْصةأسها وعمصأ ل جر تمد ةواهشامص قاضي جلا ىهي ليقوةفَر :رططهردغ ةريصق ىشو

 عمصالا 2. ءانذالاو ءاكسم ١ نيب ئظلا نذاك اهنذأ ىلازعملا نا اهحياملا نذالاريغصلا

 سأااهانأ قصأ ىلا نذالا ةغمطلااةاشلا ءاعمصل اىرهزالالافوءاعمد الاونذال اريغصلا

 ََ علا ف ىلع ب دس> ىفو نذالاى ةريغ_صاناك اذا عمصأ سدوءاعيدزتع لاقي

 م_هريعو ساثلان منينذالاريغصلا عمدالا ةعكلا مدجج نيف - للا شح عمل عص أ لجر

 ىلتو نينذالا ةريغسصلا ىأ املا, صعب نأراسأب ىربال نكس اسيعنبا نا بد هدا ىفو

 ف كد عت اععود 5 ١ :رطن اك تذالا ومص مد

 مهم و 2 هذ , -هض9ةم دك ب ظن ع ُح

 نصف ىط جيصل | لبسة هو #2 هج سطاوعتمدقاىرمعل

 -مس ةدمز اى سن سو

 0 ا فر تا ميلا عملو 0 علم

 0-2 «ت -هم

 هئاعرن منوريتعدبحاص 55 هئاعمس نم عدلا ىولاذا ْ ميلظلا
- 

 _ جيش نم نيج



 هن

 و (عقلص) نيعلا قرح * داصلا لصف

 ى رن هلا نسال نوروُرياود_مشىأءاعبلصلا تيكرا ولوق نعمتاعبلصلا تن كرنك و 0 ٠

 ردا ءاعملصلا ىألاقر "علا لاق ةفوشكملاَعز زرابلا ةعينشلا* لا وايدشلا يهالاو ةمهادلا

 خامشلاو + اروع لاقديد ثلا ىحالاوٌةيهادلا برعلا مالكف اهلل او

 هم < 2 همس

 دواسالابوأءاعلصلاب ند 7 3# 000

 هو سدت س

 عاصال و هيس أردف !مرهنعك كالا عاسمالا ب... لوتس يكسر ذا ًارعلدالاو

 هدو س2

 كسه يسلا لعداراو عل.دطالالاةيو ة هقد اهم 1 أرلا جرد مقنعلا ةقيقدةمح

 و8-2 8ص

 6 7 وب بسم جومض عام عى 239 ىو < ب

 مع ل 5 .ىدطمرأ 0 ا

 ساس يدرك اذك نو تلا فو ١

 8ة سد

 «علصأ ةرادلاك نانسميف «بيؤذ كا لوقو قاربلا لا زدابل وسل لاك هزل

 رخلاقو سلم اق اربكأ
 هه 85و 21

 مايغلا لص, نصوصا حور #3 هايرذم قادما اهيل

 و 7 وينر

 نع يي لا لآساسار عامان هدحلاىو ماسي روشةبلاىرجا نت

 يدشن لااا اور ا كارخم اللا ضرالا ءاعاصلاريغصت ى هءاعير َّرقلاو ايدل

 - مه -

 م ء5 و و 3

 ردع اذا لجرلا علصو ءاساملاز رمل ةمألاومالصةدحاولارطصلان منامي عل اا

 تانسلا عاوصلاوهطباذا عل مدقو يدل تي اكس احالسلا عياصتلاو ُعلصل اوهو

 هسا ست نم سرع 4 395.

 5 تثق ثم تماصتو تولسااب“ ءامدأ ا تعلص دوو اهرتن سما عالصووألا

 اذااعلصت املا تعلَصتو زو ديدشسأ ميو ا تحن مند رحو هريس ئشا مو د سل

 لصلاة يد ىربنبالاق ع شومر ياي نكيملاذاءادبءامسلاو تدرحماو اهِهغعطقنا

 رو وس

 مادعالاةعملصلا (عفلص) علص عاهبادخ ثدسأا» ايردعلا لاهوت دا ١ لحرلا

0 

 كلدكو ةلوقئماضبأ !امهففاقلاو هقدع برضه سأروهتوالع عفلصور 2 راع

 دما دم

 كود مى هس

 ةييانشل اىناملا عقيل ازادرش الورْعَملاَو مهو مقلبل عاملا ْفاَصو مدغم عبد دععتاسموهفلجرلا

 ( ريثاع برعلاناسل - ) ٠١

 ١ علصا ارعسلاوةجوسيماقدس سارا ىلا مرر ما

 ١ متلصدقو مادعالا عل او عّملصلا (عقاص) هفادوس ا ردا اوني اقعملَسلا

 وه ء«اعلصلا تسكر هلوق

 سوماقلاىف طيضلا اذهب

 دعد سوماقلا صنو ةياهئلاو

 ىعتءاعلصلا تيكراهلوق
 هل عوادابز هئاعدا ىف
 علا ثيد_هلا فال

 رخل ارهاعللو شارغللداولا
 نامفسىلال نكن ةمعسو
 هقورح ها اشارذ

 لصالاءاذكهانردم هلوق

 ىلا ةامردمر[ علا

 رردلو ددحتاخرلا حرط
 ىييعصم و رنك 9



 ةفصقرعثي د> هلوق
 قىىذلاو لصالاءاذكرقلا

 شرح ةدامفو انهةنامنلا
 2 ةمح ىأ ثددح اضأ

 انعام قبو تلا
 هعيفتض هلك هلفذلب
 ىف هباوج لا سنا هلوق
 حرش فاك هدعب تلا
 سوماقلا
 اهرغاهتارض تنمضدقو مبصت
 رسغواح معطلا ب ابمط نه

 دوهجت
 هيعمل ك ها

 . 0 ١» نيملا رع ٠ داصلا لبن “ّ
 : و م ياو برع 0 3 2 ١

 ذبخأي ملاك عقيصلاو عبقصلا مهدنعر ومن 00-00- الاف ىءارلا تدب

 , ود و

 عتصلاك يقرا ااًدْحَأم * ايما ع 3 .رورحف

 لاقر ايا رمل اديدشمويىف هالك ولاد دوسالا ى أنبا ت |اهن نديشلاةاعمصلاو

 0 ديوس طا نأ تدر [تلاغق كم نسا امرلاو كقوف رمت عصا ١!تناحجصاذا

 ع 5 2 و 89 5 2 3 . م ع

 ّ يارا قب 0 (علص) بمَمأ ابانعضوذ_ةنيهرللادشأام
 . 9 - مص و سودمح سس

 ةيكا ىاليومو ماسلا نب ماصاوه واعلص علصي علصءط_بوبهذنا كلذكو و هرخؤوم

 مو كي 5< م ىو

 ماضالاريغصتوم 0 ا هن قاك ةعكلا ميسو ينلايدحيفو هابمسس أر عدله

 ابر كج مدرع م 0 'اعالا ةلتقامرد,بثد دحىفو هسأرن الا ىماىذلا

 21 ءاعلص ماو تاي ل اككافسلا رسال ارعْس د حقو ٍناعلص ىلع ملصالا عمسجيو

 كلدكو سارلا ٠ نم حاصلا عض و لسا راف كلاوكاع ةولارعر روما لاق مهضعياهركنأو

 : يارعالانباهدشنأ ١ هلوقو اهلك القمم تاج ةحكاو ٌةفخكْلاودعرلا

 نانمسالا كودو قارشالاالال بالو ةامزالا ستي 0 كَشامالقت فاح 23

 هلوقك ملص نانسالا ىوذو فار .كالارثك أ آنا
 -و- - سم و وس ان نوع 5و 2100

 اعلصإ و بيشي ىتح ىعلادوسد 3 املقفىئئركلا ”الاهلتلّةف

 ردلا ة خص قرعشد ديجي اهيفتابن 9 اورعثاهبف ينشر م ل و

 9م ءد 8,
 مو <

 ىو عاصالا س ًارلا لثمام-_شتنت ىلاءا ردلادي ربءاعلصلا ضرالا نم بابل اهب سر

 سم 27

 اهئاصغأس ور تلق اذا الرو اعلصةطرعلا تعلَصو صل ًارلا ل مءاصخلا

 لن 000 لبالا اتاك وأ
 25و 00000

 دور كولا ىراعقااسالان 2 هدرا عام ”3سكوا

 ىأ: ارا نم سب مرضاه ليقاك اهتم هالهناىأ 3 1! ىلعةديدس كلا هادلا# ءاعلصاا 9

 تيمكلا لاتاعللا هنسيؤكزاقي ةسالما

 25 - / وس و متع رس هر 2- في

 لب اهأنبت ديلا ىذ قر ىدحاب د ميصصءاهلصي فراس ابلغ
1 2-39 

 [ش ل تركذفابنعمتا ىذردش اعلم داق واعمن!ثد دخلا فو دسال ادارأ

 3ع دولا تدي كلاقفادابز 'لواعدا لصبال ىذلا تلاق طصيال كلذ نا لاف



 1 (عقص)  نيعلافرح « داصلال هذ

 ءالسعلا نور عانأت أ سنو مءزو عضو ْعمَص فنيغلا م | 5 الأ نمبر عوهأ ىرذأ الفهدس

 ورعوبأ هاورام ىلع مالا ناك | ذاق نبا لاماهو رمل كلدالولو رعانأ نع لاو كلدكماور

 نمنالفو فرعلل فرذلالا دبا نوكم نأ ًاواعيجب نيغلاو نيعلا نيس عقصنايةقطان لاف
 مد ءد

 مساعاب نسف لاو عسسل اعرعأ مىُأمصلااذهلها

 9377 اص 0-29 صو

 نسق اصمدوجولا ضب 0 انلئاق موي نحءابطخ

 ىسراةالوهو ةمحانى مالكا ن نم فص لك ف بهذيل بنتو توصلا عفر نموهل-.ق

 01 تول عفر عشا ىلع وأول مالكلا البل علا فرعا

> 9 4 

 عشصملا 0 تت و 001 بعايدوا اودراطخو

 هتبطخ رهام غي ليلا هم اس دس نب ةفيذح ثدي دلما '

 لحشد تا تئو توسل منا نم لكشموهو اهيلعسانلا صرح ىذا نذلا ىلا ىادلا

 رع هَ ز)ءة<

 دقفباذك ايتكسا ىأب ذكي هعمست لجرلل لوقت عقاصدصل وقت نرعلاو 3 املا 4 هماب ّن 00

 00 ولام 9 م 95 2 سم 0

 ناهد شنآ هلوقو بعت قص ىباونلا لك مق صوباَذكلا عقاصلاو قحلانعتالض

 مد همو< وه عمو

 مقصر ىو ىلا ىادبت سم 00 لمح هتدخا نا كأتاعو ىلر عالاا

 باشاك قبر تما ئاسا شو مالكلا ني ط نعش موه

 لاق هون نيا ىردأا م ىأ عقدنبأ اىردأ امو ىننلا فرحالا هريلكتالت

 2س هم ماو سم د 7وو

 5 2 مهدت لواعسول)

 ع ع رص جس هم يح رح مه مو

 تراهنااعسقَص عَمْستك رلا تعفو هَدَصكى أ اذكو اذك شموخ الا مو

 ىاقلا ل_.قءىتنيسودا لكورعسشلا بادو ل.ةو سأرلا ىفْعْرَملا عّمصلاو 0

 نيل ضعيف نيسلا و نس | ضعن قداصلا ندا |ةدحاوةلك قانوكت ندع ”لدفنم ْ

 جانسل رين نموهو عقلا ىف ىنلا راو مشل يردن يِرَمَّصلا ىو ىذلا يملا ا

 الايصم كارلا هر تا ىَح ابار رغد الل

 الاصم هئانتس هيصة ىعا ويعا ىتحرثكين إلا نأ عي ةرخ خد اولا تار غلا رخارخلا

 هسمفسعشلا عمصتن يحل زوالا و ىقصلا رصنو أ لاك رداقك الا باس الا اولاقالاحم

 اهاشنفأو ىقصلا دعب ىرَمصلا ع ىلغهلاو مشل هب همت ترعل | ضعت هولاقاعصْبَل اني را

 4 مساس هياس 9 عام سم

 وأ فاقااءتناك ”هلصتم نولاببال اداصاهل ع نه ممئمو انس اهلعد نم مهنمناتغل اهيفبرعلإذ

 ىوىلاىادبتشمل هلوق

 يدعم ها ررحو

 نمسوماقلا راشد عج
 هنيتكرط فذسلوح رفباد
 ميحد



 ١ دول ل را يايوس رب اوف ا تا لك م لاا يل ا ا لا ل ع لا
 دمت عم ا ١

 ئ (عمص) 2 نيعلافرح ه داصلالصف 5

 ه9 و م 286

 ربو ةالعا 111 ارعواللا عادي ماقلاو جرد ةجرتفكلدرك ذدقو

 برعلاوءابدا ضو اوفافن عب رلاتّقةشااذا كاذو ضرالا ىفاًرر نيدو ىلا هافرطد فيو

 م ءس ه2-و

 َن وكاس ةديدح عاقصل ل اودهنهص »و كلما وعش صمف ب رلا تصعد تف مد :اوعّمصالوق اوعت

 ىلا مورقمنبةعبب رلاق ماجلل نمة مكمل عضومف

 و و ا وف نا

 حاذفل مان ىلا نع 3-0 0 ءاصوعلا م

 8 دي سو ل

 عاقصه دم هل هسدخك »ع احب هتك | راح ومط

 وَ وم 828 2 825- س

 ناك امامهري_غو ل_مختاو ريطلا ن نمعقصالاو ههجووأ هسأر ىلعتعسو ىأ عب هتعتصلا قلو

 لاق ضاي هسأر ىلع

 ُبيذلاةرفقلاداهلحالءاعشص « تمت -اوءاملا ضان يحاهناك
 7 ا 2 ن6 ع ن" - 1 1

 ةمرلاوذ لاف اس هس ارىفناك اذا عّمص !تاقءو باقعلا نعي

 مو قد هد 5

 عناقلا ضد ىهوقلاو زهقلان 5-7 0-<" اهمسؤر ناك تصوأقزلا نم

 عام ص

 9و هج 2 <و و28

 عمصال اوتناك اهتالاحةب ىلع صضاي .اهمسأ ار 1 مة خا ارض ١ دق عّوص امملظو

 و

 ضب هس 1 ا جلا ٌضاس هس 1 فر ملاك نا اط

 ص 5و

 ةىفصلا ىلع هترمسك تش ناو ةملاهنةفص هنالءامسال اريسكست هنرسك تدشن ءاملا برب ن وكف
 و هسه 5 )39 هت ةمء و

 | ءاردك هله دءاعقصلا اجو الاك راع“ راغدلاوهر نئاط عقصالا لمقو هلصأ اهمال

 ةةويلاةاشلانم و طسوقفض أس .ةعقصلا عزاولاونأ منزلا: هريصق :رفص !اهسأر ةريغصنوللا

 - سو م وهدد و

 ةيورلاف هو لعب ره همعدصو ماا ارلا ع نماهعضومو

 زرحو ةطباخز موةصلاو 07 زو نطو تامفرشملا

 5ونةس 9ن ا 1

 جد تسلاو سلا يرق قمار 02ءأض يب أ عّمصأ رو

 هم "ل ه# هد

 وما يي 0 0 و ميراوصو ب وصلا

 :ة2وسص #7 سا < اسس

 !مةواهلو اما ةيكرلا عقصوتيبلاو ضرالا ةسيحان عقسلاوحاضعأ عقصي كيدلا عّقصدقر

 هلوقو عاقص أعجب او اهيحاون نم

 ا هوو 1 ورمل هو 5-7

 صو دة شل اع 0 5 عدص نم 8 هلام نبثصت

 و

 نالت نا عقم يوز ع ضسير مويس براغ قلو نعلا ني عجوةيحان انعدام

 36 32 نع نهي

 انك واس ذا تويز ين نىك وحش ين نسل ضد رع نووي ا ا اا

 اي 09 0

7 

 هديس



 دقوءارر لان اغيضا* ادعالاو ىننلا اد هىنتنح لاو داموا قنات 0

 ٠ م نيعلا فرح « داصلا لصف 4

 - 9 52 هل

/ 9 
 لاو 7 م #* 0-6

 عا وطلا هر رقم ةمراهل * العدقق ةررغلا سأ ًارفتشلا ىرت ل
 2 مآ سل

 اعقاوصل رم صن أالراطق #2 اعقاواما ا لطخالالاقو

 ةعوقصم ىهن تدقْاَو ضال تع محا انهم للا“ ءالا٠ ند مسيعقا

 كلذكو عوق وعقد درو .نةطشنأو موال تقف ىلارعالا نبا عسرقصلا اهباصأ

 َ ص

 لاش . و عقد صودلجو لٌعبلا برصد قو سانا دل اوتدلجو اني ضو صرالاتب رص

2 
 قع ده 5 هم ًَّ؟

 تصلب رَضوةعق- م صرالا تدعشأو حّقصمو عصر 8 اور نا عبتسا عمسأ

 هنو لزق طلخا ليفربول اعل |عّتصا او الهلا وٌلالضلا

 عا هوثه.

 ىارعالانباهدشنأ سو !لوقو

 سوو فد ةممدس ةس م عع

 لاوشفءادعالان نم حتص 35 درغم ىلس نمةضيلدانأ

 و -

 فرض هنالزخ رين المل 7 هال اهيلعدتشا ذا نأك لح .رلانا كلدوءادعالا نمد متعقص
 2017 تباصع 9

 لبقوهتبقودب رثلاةسصّيوصو جاونلا لك قمم ىذلا عقاصلاو قيرطلا نعل دعىأ عقص

 عا ه< 8م برع

 لاق اهلك ب ةدير ناو بجو حر و ا را الأ

 هم هو هه 6ه+ 0مم ع مح

 0 نم لك ًاناهر *-_ ةنواهقر ورك اهمرمشت كلانأال لك نين غلاها هرعتتالوا همرشتالواهعتصتال

 نعمات مقوس اهلوطاذا هس اهعَْوَسولاَ اهدطساذاةديرثلا عّقوصواهلفسأ

 وسه)ك و

 نعت ة قر ةعقوصااو ءادرلاوراممتاوةمامعلا نم مسأرلا قيام ةةقوصلاو لب طاوناسنالا سآر

 7-0-2 2 ود اس7 دو

 اهبقو ةرلا سس نوف نوكتق اس ات سلاو تجسس ارى

 11 هب

 ليَ لكل لافي هنأ عل نُقل وعاقص عقب لاهو نعل نمد

 ُدَسيام عادلاوربك الا علا نود سهلا س أر ىلا ىذلا عاقّصلاونامابشلا همآعتَو سرضلا

 ىاطتتلا لاةاهريغداووأ اهدلومارتن أ اودارأ اذا ةقانلا فنأ ا

 59و ع د ء -

 اعاقسااو املا هلَتْدَدَش 5 احامطهي تأ ا

 عاقصلااهانمعابُدتُي ىتلاو باطلا ةيراطإلا قانا هيستاع دا ةقرشلا لاقيدسعو لاك
 سما ص ”



 (عقص) نيغلا ف رح * داصلال ضف ه1

 ه1

 ىَدُمتساولذاذاَعَر ا ساما للا عرش لوما م طل

 ةمرلاودلاق قردلا ةفصعشلاز لأ نيحاذا لجرلا َمصََصْت عدم كاوبأ !لافو

 هم - سوم -هةهعمد مهو

 مقا 0000 23 0 ا

 - هدد ع 5 كو ه

 ديسص سر رب راط عصعصل اوناش لاو روصو قاتعلاو اهقر رفسقريطلا عصختسي ىأ

 "هاب نو لاترتقوزو» اوراذا نذر ماحس ىحبو بد دانا

- 4 5 

 ”لسقوأ اًهيَضعطو مق" ذاذا هعوصب هعاضن م ةعصعصلا ىف لصالا بس اوفعاضملا ف 0

 ةدع 5-8 ص اى اضص

 هتدبوأناسنالا افقاه.برضيفهفك لرلا ط ذر و انو لو ءافقءفك عم برضاذا

 11 ةكعمج هيرضل قي ن نكلو عشب س دلقاه.برض م اهض. :ةريقكسم ممماذات

 وس وم © مو <

 ىلعأ ىدعتوصلا ذيرذرا لاك نامت راوناو تكل لوشن قاعقصم

 ةعقوصلا د 1 عتاد كلانههيرضاذا ستعود لعد رض لاقي 2 لاو ةَيكلا

© © 2 020 

 ىايهالعهسأر عّدصو هك طا ا ع كا يم يس (عتصإ) قر يكرتفلاو

 ىلارعالان نا دشن آن اك
 داملص9ل) مسوعلا مورر هد لس وم دس دري 75 )هس

 رمل ةوخ سنت اعششم د ميس عملا مه نيورعو

- 
 هرو س م ودب عم »و

 جس جو ابم هو

 00 1 تا تيوحلاهطمو ابهعدتب رعت مالك ومتن ءلا لهَدغل ركبمأ نم

 و موو هس هر قرهو م اصددعو

 كلذ راعتسيدقو غامدلام الت قااو ودم جرا عن ةصودسأ زم تقلب ىأةيلهاحلا

 فومسلاةفص لاف رهظلا

5 

 داصلا عسب اري عصا اع * دامتألا نوُمجن مٌيريعتسا اذا

 متصل! لس.قوهومو رخل رخحاكه لذ ت مصملا سوانا( وذل! كيرنط نقلل ةودمصلادارأ

 ىل-برلا عتصر» فتحا حف "املا َن صاد اقص.« حاملا لانسان يش لكى لغبرضلا

 دشنأو بو ةءيداكحةةعاصلاك ةعقاصلاو ٌقعمك

 عئاوضلان قربا و « عطاو اءاوقلا وعش توكش

 نه ناليشأ أوةقعاص ف ةعئاص وقت عقءارغلا 80 هع ةاصلا هّنعَعص ل3 و

 عفص ( نزاوهنيركْى دن واعمن ب ةعصعضوهوَزاو نم
 ' ا شيع يقص ةعبص 2

 : هاوقو كلذ نموهدو 0 ةئامهوعشصاذركسم نرد مبافرراساا طراق

 حس ١ يعل

1 
ٍ" 

ْ 
3 
 + ذل

/ 



 ستى سم ١

 - 9 ص بوح ع ص هم 9 و سو 20

 ىاميٍسسعفروز 1 1 35 ىناصشف هنرصب أ لاطنمل ٠
 صاع و

 و و 01-0 1

 ناعافموعامتا فورعملا هضورعولو وطلا نهتدمل اون اوعفىلاعهلوقو ناوعفت اح هلوقذ

 سقى سها لوق نرضلا ىواس تح هضورعىفديز اسمو

 لاخلا رمصعل فتاك نمنمعس ل هو « كابلا لكلا هيأ ٠حابصمن أالأ
 5 سوس

 ىلا سبب روحتلا نمير عيرصلاو دم لم عءب_كلا نمسبلاع

 1 نمل انوكمش ن ىعسلا هسدصت اللظلا فاطق امور | قدلص ًاواهئاع طة_سفضرالا

 0 وويل لصونلاّناثيدحلا ف قو ع ع رص عسجلاو هب كاتس وه واحر رسسطأ وع رفا

 زور 2
 نما روش نم طقسي بدضقلا عم و ٍ؛رصلا ىرهزالا لاق عسلي بعب

 5 ا عير رصلا لمقوءاننلاني رمصلا اودامنا لبق ورشا نمي مانعا ريضلاو |!

 دس لوقو :رمتلا ىلعهدوعشتب ىذا لاقب و ننس 1 فذلا ّْ

 3 نسم لرق تضَقلا 0م رصم عجب عراصملا لاق * اهمايق ةوةباععراصماهنم 2#

 2 طل يلا مادقلا بأن ععمصتس رتفىرهزالا اكذو عبر 0 سابقلاو اقام ]

 ةنعقر صول رات عملا قي :رهزالا (عق م ل 0 ع رصتوهخاطقإل ١ رلا
 مى و ىس و 2م هوم

 تاما ا 0 دحتاو نموت

 8 صو« 6س 25 مص ا ع 7 ه2 5<

 الت اقهديفشتدطظادا امل 23 الواغملا اهل د هياسماكت

 كل كاريس يملا أو ةعرعرادبع قرنرأ م هكحرسع ارتست

 عود هم هات وس همر 9 همس ة5وجو <

 7 ا اوقرف رم ةرفاوءصعصتقاعأ عضو ٌةعصخصم .وقلا تعصعدو

 5و وسو مه دو

 2 مضت هلو نعت 2 23 قيرفتلا ف ماو لاق درت عمم قمرفتلاة ع

 ثيدلاىقو 0 انو اطقانشدلابعسص صو ران #2 رب رحلافو 58 وريسطلا رغب ىأ ا 5 و

 را

 هع هيأ ىضرركب ىلا ثيد_حىو تب رطضاوتكر للقز ذ7ىأتاءارلا تعصْعَصت

 مهدى أ ةاداشلابكو ريمه اليل دكار اوكصاقر ةرهدأا مهم عصعصت

 ةهعصعصل اد.ع_سو لاك اوو ةَماَلساَ هعصع ل ا ةقرفتمى أعصاعصبالا تبهذو مهعضخأ و

 - و 2< حام و منور

 لكان دسار نع عضع-ضت رسمتلافوىملمزاسبرشبتياوجلسسل ١١١



 ىه ةبعرص لك ىلعهلوق

 فلاب س .وماعلا

 2 0000 000000 مه يعرب يشد ا وعي ناو
 : يرش دل

 عل نمار« داسلا لحل ل
 لوالا تي ءلاردصدر وأو ورع كأن عك ةرب نما يشل هد رو ارعشلا اذهوداصلا

 دا رلا لوقءدهاشى رب نبا لاقل ثمل عرصلاو 3 هبدَصأب عانس لاس قه هو 5

 ناعرصامهلاقن نال رسكلاءتاعرضلاوناعرصلاو #4 اكعرص ىواشألا فلانا 5

 اودارأ عمنا مهضعل وب ءزو ىشعلا اوةادسٌقلا ناعرمصلاو 0 ااكشا توران

 النقل كا رصلانناي قالقو واربع رص ألاقي باقفني ريضعلا

 ةمرلا ىذلوقورخ الا هغصنو لوالار اهلا فصنتاعّرتملا

 دينو لمع حار ناعرص : نطو نعد 0
- - 

 4 ةدوى ورع © س سل ىو

 | انكر عزاب ”اكل وق امهدحأرك ذب ىتك افةو د عديسةتوةيشع لقعدارأ |

 20 5سم ٌ نو 1 8

 فالكلا ىندشتأبوةعب
 سلة3 هك

 حور أاهمهأ ىرصىا ىلع 5 نر

 كلَدُلَعَْي ىَأ ةعر صل ىلع كلذ لَعْشماهنا لاقي داعطاقو أ اهدنعن ”تعتو دااعاو أ عدت

 ا وطننا وضنم اياب الا اءارشم ونادر طىأناعر رض هرهالالاق» و لاح لكى اخ

 لح كما بابل عرصمفودزاحدا * ةيؤرل اوقو نبع رمل مطولا لام يالم

 اال خرم مان ون دوك تأ لقحيو دعا رمضملا ف ةغل حرمصملا» هدنع نوك نأ

 لاق تبل اانانام_هنيذللا نب ١ ردم لزجة ديول نا ءتاعارسملا قءعاوأ لاك نيعارصمدل

 نمو عرص راهتلا فاصتناىملاةود_ءنذلاك رابغلاافصنام_هونيع رصلا نمامهتاقتساو

 هسفناك امرعشلا نمناءارصملاوىرهزالا لاف عرص صرُقلا طوق سىلارابنلا فاصتنا

 طس 0 ايل مالم ذادقلا ودنمنانأ هلامبا ولالا نمو دسحا وتس ىفداسفاف
 ال دلع "0 يدم 4

 ةيفةترعشلا فعيرصتلاو ع رصمب اك ذكوناعارسصم هل عرصمرعشلا نمّتدب ونيعارصملا

 ىلعلددا ءارعشلا ف عبر رصتلا عقوامناون را بابلا عا ارصمن هدوخأ «لوالا عا ارصملا

 ١ ارعاماواديزاما تب رش كاوق فايد هناماناك ةدصقاماوةسقاماىدتبمعبحا نأ

 مم م دع 2

 ىحعب رصتلا ف صنف نرضلا 00 ؟هيفٌضورعلا امخ الشم مكانا ملعيل

 ٍ لاقيوهدارش ندافوخل لا ديبقتو كر ا ىفنكقسل5 :ادغلابملعف قتل اف ندر

 لاق ندعم اوه سه 0 0 ىلع ىردأامو تف رسال نان ةالف ويسلط

 ١ سقما لوف برضلاب قل

 3+ 2 تو 1 حده >>



 تاو اوأت تح موقلاعراصتوةركنا دل ليعمل ل كي تزد نونا عبرا 0 ْ

 ٠ (عرص) نيعلا فرح # داصلا لصق. 56"
00 

 ود ص و <

 لاا اوعراص: و :رصبىذلا موقلا مه عرصلاو مهل عرشلاوثكى كارلا عورص لد

 و

 هاهي راسو ا رعر اطضأو مولا َعَراَستدفو خر موقع تعرص ل دريل: ىزخزالا

 0 -لستلاف ةوة ساما اوبك رلالثمةع :رصلا ْنسح لَ رو ناعر طصا ناع رصلاواءارص و

 ىذلا. نمر هفدبك ران رسول اوكا ذا لوغي ةعرصلا نت مريت لا سقسالا

"2 

 29 اس و وه تت 3 هم

 ةقو رعد 0ع عرسلاو عع ال عرضي ىذااوىديدق كسا ,ىدلا نال هرضْتالةسعم 0

 9 نا سو يا وم

 2 دوص 9

 مالا ٌلجرلا ةزمهلا لث مال هديا وياك القول 5

 8 و < < 0-7

 كلو اةدعىدع عال اق كلذ هم موهصخ 0 .اديعاىوق 00000 هتاف درهش و

 عب ا مرن برَصلاهعض 2و نعد 07 وغللا اهله ىلا طاغاالا ٠ نماده :و نمسح نعب ى ملا كفا

 ه.لعّتران دقو اهم | ند ةديدش لاح ثامضغلا ناك املةئال ملكنا رجا هوشو زاحماو

 1 ةرصلاك نكت انثناهعرصو هلحام 0 بسضعلاة وبا
 وو دوو

 وتب 1 و غو رصو عرصأ عجاوئشلا نم َندلاوبرضلا عرشضلاو عرصلاو عرصلاو

 وو هم هو ه 25ه ع و ه و

 عو رمدو# م ىذدوكتسسع 3 مهوأش تطقسأْن لادا مو دنلت
3 -. 

 0 ةهعملا داضلاب ىا ارعآلا ني اهاوردقو مالكلان مبورضبىأ للمهملاداصلاب

 رو 0س 54 تل

 25 30 286ه م 8 ه و و

 هعابطو هعلطو هعبطو «عرضو هع مطو هعرصو هعرصا ذه لاقي ىارعالان با ارق حتا

 وسو 2 يي ه5 4

 رعاشلالوقو لما تتودوا شور 3و هب راو هنسو هعيطو

 ه © م5 هد عاب

 وسلا ميا نابل عرصُر ما دوصاو

 هنأب هرسفو <_عملاداضأ أد عرضكدربو كارعالا نبا لاق لثمن نم هاىأىمصالاهاو راذكه

 كار ءالا٠ نادشنأو امت ركل رخالا ردصتنيحامهادحادر درتنالب ا ناع ل اوةيلَخا

 هاسعَتت ولا ىاوحو ننسي 03 ٍقاَسدَص فاد مالا لم

 هلا ب 8 وج هم هه هَ
 يا 0 ءاج سدانو 3ع :لئرألات عرس هدع تدحربو

 كك

 هئاوحو توملاناوحو هستاعُو ذات الو يا لا ضو ارادت السل

 متفنماو راذكهاهت ركل هذه بهذي و هذه“ىتعاشملا ةفاتخالب اهبدا ر انمع عرض أ |وق ةوهراسأ

 ( رشاع - نرعلا ثاسل 4 (

 3 ىلع هد رضي هلح نال ب صْعلا دذع ملط هع ل ْن ثاومحلا ع 0

 يأ نووذألا اهلقن هلوق

 ةباهنلا قىدلاو لصالاءاذك

 قوفلا اههضو نءاهلش
 ىوغللا نأه+_:مردامتملاو
 لقانلاف دئنمحو عضولا ةفص

 لد وهيلعدللا ىلصونلا

 هليق فاوملالوق هديودو
 ه.سف: بلغي ىلا ىلا لعق

 هيفتت وك



 هلءقامزيع وه دو لصالابا 5

 ىيعصم و تك

 ماللا نيكسقوةرئاج علض
 هبثك فرص ها زماس

2 

- 

 (عرضا) نبعلا فرح 5 داصلا لصق 0

 وى هع و 2 1 ع

 هءىهأ ىف ضام عدص ل جرو #2 عّدصوو حادقلا ىلع ضيفي رسب 23 بيؤذ ىنألوقهنمو

 00 وس )] سوم مما

 ليزنستلا قواراهجبدي ملكت قحاب عّدصوهبرهاجو هعضوم هباصأ دس ْعَدْص مالا, عدَصو

 والاقو نآر ةلائاد هاجم نالاقو نآرقلان رهحاني رسفملا ضعد لاق صوتاععد_صاق

 69-32 - و +

 لو زعذارأءارغلا لاو عيصااوهو عيدصلا ن مخ ادحأ فن الو هب رعّوتامرهظا قس

 لطابلاو قا نيب فرق ىأةفر ءنالاةورد سلا اماما ١ 207 د ةىذلا مالا

 ىيْوئامْعَدصاف هاوقىدارعالا نبا لاكو نوقرغتي ىأ نوعّدصيذئموب لجوزع هلوقنم
 ناكاس ارعاتعمسنلعت لاق ىدارفو نيعم © مهيفلوقلا قرفهريغلاق و ديحوتلابمتعاهب قش 7 7 00 3 5
 -272 هاص ه 8

 ادم برتلاو لات سناء ةسلا ىأ سمؤتام دسمان فلو با لاا اهم رش

 2 ى ل« د

 لع رعب 6 تيبس هنا را تسلل و عركمنالهدصقا أ انالق عدصا

 | ١ ةادحارولشو يلم ةووملذكودحا ,ع اسوم كر شدي زول مالكلا

 اعودص عدص اءىشلا ىلا تع دو ةوادنعلا»توعق مى أد حاو عدضانملعسانلا ودا دلي هيلع

 شضرالا نم اظاغفلمسقب رطْعَسْلاوَدكَرَسىاعدَصرمالااذهن ها هيلاّثلم

 و كم

 نعتسصيو رهاعيوامبا و وعداصل سس كاذكو كل 2 اا املعل

 بوشعل ن نو يقارسكلاو يل عفلازسوا 207 فارق .ةامداسالإبيذهاف

 2 هم

 4 قيام د ًاامماعمع داتا مم عجمجاو ع خر هوغو رصموهف

 ناهي رو اهل ىأو رح اهلدعتوت 50 2 رلااهعر رص عر ردا مةمالناك نءموملا لتمثيل

 فراح يورد مضوم حر اوي الا اج

 سو ىلا «ريعانيلع تأمن امل انعرصت

 ميَقَعِبا لا كاهل مَعَ لا هيدي 00

 الص سو كلناخو 0000 رضا ادد عب رصوةعا ارماني عسا رو ٌعاَرَص فخرو
0 

 ١ هنأ ثد د افون ب ده ىلعدر يارتكح رع شو انا عرض من را كاك

 و جرم صا سس تيس يل ع ]ل

 هتقان ترثعف ةيفص فدرأ هنااضيأث يدا واه دربهط ن نعاطقسىأ قش سمج ةبا دنع عربص

: || 
 اذار يمل جر بيذهلا ودلال عرش وثك يتبق لاش عيرمصا جو اعبماعرصق

 و «و م

 افورعم نكن تاو عرصااديدشناك اذا عارصل روان فرعي ىلا داو ا

 لحرو



 ا نا لا ا
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 سدلاه:م طسولا وهو نعول نب لعوك رصتلاعَدَصل لولا قىاقيال ثيكسلا با نالعولا

 ىفلاوريصقلاولب وطلا نيناك عوني نمنششلانيبئكلاوهلءقو ريغسصلااالو مظعلاب
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 و 3 هع

 1 هسسط 0 هي ريط ع ينل تدمر وغم ليك ف نسيمسفلا وو سس عيدصلاو

: 

 ٍإ

 طب_ضاذك مّمعادصهلوق

 طبضلا قرظنملو لصالا ىف
 نمضرغلاامو ىءملاو

 انهمذه ناورث ىأةباكح

 هسيفعمدرتك



 أ دوسنمأب ولىأةيطبق هلوق

 ريمغت نم فاقلا مضو طب ط.دلل

 نلمدنكت دقو بس ا

 هيدعمو تكل صالا

 (عدصأ) نيعلا ف رخل داصلا لصق تب م

 وسمو م س2 و جرم سس و

 اهمالقارواصم ةروصس 03 اعدصوىرسلا ضر عاطسوَف دسالاق

 وَ ومآ قس

 دوو ال هبرالا تابعنا .هكاواعز وج طسو فارتعلفك ودان ل تعلو
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 لا عود_صدعج وامهريغو 5 اكو ةحاج زاك لسا لأ ىلا حلا (عدص))

 حي ردنب سق
 م مه سس

 بأَعلا لعلعتا ذاماترسحاو 35 فاو دصْتراط دكان
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 5-ح _
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 تاغ هسفو توتو ركذت ع باضالا د -او عب ”صالا (عبض]) (10هااما سلوا
 5 سوو رو ىو

 عبضالاو عيبضألاو عضال اوده-وتفمءايلاو اههكوةزمسهلارم .ءكحبسجر عبصالا انعيصإلا
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 تيقلامهتاليدسيفو د# تيم
 0 ا سادس سا
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 الصتمالاسرا هتلسرأاذاو امازيا هبْتَعّْرو ,ل بقا هلو: تعطقاذا ةقانلا نما ذه ل_صأو لام ابنم
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 0 هاك احم اعدلا فو ٠ 7 كيال عاين مىأ عابس لجرو 2

 اهل ركع باعت لاك و اغبانو يكلايحاص هلعجو ا
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 هللا عاش لططلا دو #* قرعت ا ذنملكاالأ

 مكعاشو ىوقب كلذ نسل دأب مكيصأم السلا مكعاش أ ىنعمولاق 6 وو الملا مكعس ىأ

 سقلاف (كمهقرافي ن أدار اذاهباعحال ل+رلا هلوقيامنا اذهومالسلا مكملعلوقناكمالسلا

 ا لما الدينا دوف تزال الع !امكعاش سرعان موقلا لطصااريهز نا
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 هئاضأ ارك ذ.ىلذهلا لخفتملا
 52 9 م هم هكالعو سد

 طاسوأ أءاعطن 0 #3 ىن أو ةعمشك مهد اس

 اذه 7 كلذ مهساومل ديالا وحازم مهلو زئدنع هفاضأ ادم هنأدب ربطاست وماعطن مدا ارأ
 9 ىو ع و 5و

 اد ؛ ةناذب رب عض ”اىأعده#: نأ ًاودداو مو ىربنبا لاقى دة قآو ىرهوملا هركذتيبلا
- 

 3 هو م سوس

 هيدا عمشل ةعمشملا 6 نمثيدحلا فو ماعطلاب ندع مهنيا حال هقامضأ

 لح ىلا ىلاعت هنا هر اضأ ءازتسالا و سانلا, علا هنأشي نمناكن م ل ًارلسو هب هلعملنا ىلصدارا
 0 و مهدسورو

 ىلسىبنلا ثددح فو هلفةازاحت هنن اازاج سانا« ان يالا جا نةهنمازهتسد وأهيفهنثمعد

 | عادا اوءانسنل ا :راقاذاو ان ول ةَتقَر :ر كدت ءام اذا مو هيلع هلا
 و 2م 5 7558م 5

 ةيراملا عوملاو بعل اموهللا عاملاوز هانرشاعو لهالا
 1 0 :.الا لو دضلا بوعلل

 ميل اا يي

 نوعللا 0 تانعور عال راغأالو تالين ىلا ثيد لاةبسطلاٌة حاز املا ىه

 و ىر 3م * و 6 سو سة و جسد

 لعفلاك ل عفلاو ةلوصخ توفل عومش لسرو و انكسر طقق كوصخلا

4 

 راجلا فصيٍبيو دود 0 ردصماكردصملاو



 06 (عكش) - نيغلافرح « نيشلالصف
 3 5 3 3 و- وو ستقع, 9 هه 1 2 2-2 ١

 ىهو هفو رعمكإملا ىف هعفشلا عسقب املك ىفةعفشلا ثدد-هلا ىو مينشا مناط سر ةنعوتت

 8م هس

 راما دوا ريجتلاو قادت اك هعفْس ف ءييدع ديا رة ظ

54 

 ةعاج ني رادلا ث وكنت نأ اوه افخر فور قع طك ىعشلاْت يد قو اعفشاحوز

 ل ا 0 لاك 0ك ع ا

 نونحعمللل هو هو عش ةاهعونوتخا أ ع د لا نجما و

 ق وو د ه.ى.س دك هو دى هس 2 ايا ىك هود

 ةعفشلاودحاو قءعر طذوة درو ةعنشو ةعفسو هعفش ههحو قفار ءالا نا عرش علا

 يق

 عيفشو عفاشو ليو وطلا عمال رك ذملا هه فضوزالونيعلا نلمس ع وسما ولاول |١

 ادق هلأ هجيرد ممجنا مامالا همنا يفاشلا مهتم ىفانم دبعْنب بلطملا ىي ,نمعفاشومو تامسا

 د - 2 1 - هع 2

 عركك ءاناريغب برش عسل. ةو هنمعرتو برشاذااعقش عش" انالا ىف عَتش (عقش ) دهر !

 هعمد ل قو ا سلا عدو برشلاة نمتلك حتر تا

 و دو هس هذ

 عدقشلا (عدقش) هق هعدح 6 1 كو فال ىرهزالا لاق هناع نط هعتلو

 رضوا ان موك كشر اثومفاعكش ع 0-2 9 ريغصلا عدفلا

 8 ور مى

 عحولا كب رضا عك :كلاور دويل ٍعر ديد مكشازبو هقلقي عحولاو ضرملا نم

 عكشوهف عكشو ماش ل قطار تكا تضيف" 0

 م7 0

 قيضعأو ىنءكشأ اركالا م رد تاون نانو هيضعأ 0 أو بشغل بقو هيضغلاط

 سانلاهّبقلو ماشلان هاندا هنعهللا ىظرزعثد دح فو يسع كلذ لك اتنْحأو فردا

 9 ص ص دي وَ 2

 مهيلعمقلابضغموقترب كح اص ىلعأو هن مترا اوف

 لسهعم نس نجح رلادء ىلع خد هنأث ددحلا ف و هضغألدقو رصضلا ةدشكي رمتلا,عكشلا
 زو و س 7 م

 ذر لا كش و ضر عامك ةمكشو ةلاطساوةكسهلار مشو ا ذاق 9

 را ا 0 ًارىرهزالا لاك بقعا ا و 3
 8و ع

 امترهزو امه قر داك : طرا الئموه لبق ؛اوشتا دةرغصةر ع لوُقبلا

 زوم ىو عمود و عم

 ا.هكوشو كوش اانريثك امهونيثبطرو نيدساناعبجامهلو ىو والحلا 'تدنمل ماتيو كارل
 0 د باد لا قرو ل ةمريغص قر وامهأو هللا 0 0 ١

 ىاعّشلا ةقشحولأ لافو انزل ان يتلف فلا اك ةلاقيدفو اهعج

 تهمس سس هسدعمدلا

 لسقو ردضلا ةدش هل ]وق

 ىذلاو لصالا اذكممضغأ

 هد كل اوقةدعي هناهنلاىف

 ةيككا و عكشلاقي رمضلا

 ههضغاهانعم لمقو هريغ

 ا
 ادك ملااعجامهلو هلوق

 ررديأو لصالاب



 : 34 يعل َش) ش نيعلا فرح #* نيشلا ليدف --

 وه هو“ هو

 عمدت تلا لد الانف ةرشملاو ىقارع هلانبا هربت جر لستار اطبع

 ةغيانلا لاق ىلع ثاع مابلول جايقورقا ى هوةدحاو ةملَح فنيا د

 ة» ديوس و هدام ربع ه2 هوو

 عفاش لدمودَعْن 38 #3 ةضغدل نطو عا ق0

 نموا لاق فداضيىأ وادعي ىعشَملا الفذال اوهذو

 ا ,انسلعاوناك 237 اهمرصآل مال 72 د

 0“ نصح

 ْ عشت #* ءأ ارث مولانا د ةوقكومو اهاوهف ومال نيحاهب فورا اكمل انعم

 ت2

 01 11 دال قشر عمار عفاش عم شا نلط م عضشتو 0

 ىو اعذاشىلن ؟ لاه أ ةعافت كاهن :مىلطهعّئّشتسا ىسراغلال اكو هسقهعتْسفهملا
 ع3

 لفك هل نكي ةئيسةعاف_ثعفشب ن 00 اهتم سصت هلن د 85 و 2 0

0 

 تاعثودربملا ن 00 لمعلا العدا درب ى اةنسح ةعافت عم كد مثيهلاوأأر ةواهنم

 ةعافّصلاو انهه“ وا م الاو هنذانألاهد_نع عسي ىذا اذن 3 م ا هلوقىفالاق امها
. 

 هلع

 عفاشلاو رع اوال ةحاح ىق ا دل
 اساسا

 بلاطلا مساو فا ندع قاف ل ان الق تعقل لاقي بولطملا ىلا هن هن عدم هرم ,ةريغل للاطلا

 ىذعالا لاك عفش

 انك ىذااواعو ًاهاسَعدقَم 35 0 ىلا ا 7 نم تععْسَتساو
5 

 ص زوم 5-789

 اًعيفشتهَف نعمة نالفىف هلا تعفو بلاش تاسعأ د نالقىلاهتعذننساو

 ردح عمَتو لْضْأَ 35 اهراس ناك ادت و
 22, دول رع

 اشارك هو عتلاو عبالادناو 1 تانيا ةاَباذ 00 لا قو

 مقاوم ويوالان ءزواجتلا قلاؤتلا 06 ”الاوايثدلاروُمأنق ولع اهفثددحلا ىف

 | ءامّدلا نورا او راذلا 50 او يملا لعام لبد ىذلا ممَماومعا 5 ال ىذلا

6... . 

 ناوهو هدايا هيث لاقفدغللاف ٍةعفّشلا قات ْنَعَس اعل اونألكسو اولا

 يدم اع 2

 ازوذلك هنادي زتنأ أ يقول امملا لس اطئامفْكعْفَمي

 اذا ةلهاللا فلج .رلا د اريسسفت قىبتقلا لاف و هيدعشش كيوفا رامدمل 9 مضفا ع

 ا 9662 ع 822

 تعسف هس لب و * علا وألم عْدَشت عااوفدبلا عمق ل بردانأ ألزم ع دارا
 ع

 نكي جتا. >. نيسفي نس يني وداود نا ني ووادي

- ٠. 7 

 ديععس

 لسا يبت ضي خب



 يم دلو ا و ور يلو روع لا تح 7: 1 ل
 5 0000 مدينا 7 0 دع ا 2
 6 نو 7 07 م ا

 44 (عفش) ١ نيعلافرح « نيشلالهف
1 

 0-1 9 سس هس 2 2 سحر

 ناهدشنأ هلوقو اجور وري صاع ددعلا نموا َعْمَسو اعفس هسعومو ارتوناك لوقت ح ولا

 ربر دو هامتاو عاركنيديوسل فارعالا

 عفاو ةءامدالا انس 003 مدان ماضمْوَقَتابامو

1 0 5-5 
8 

 رأثلا لا ردا نلعابت ”وقواتتز عل كلذوةبءاجلتتمألا ىتشتقاموقانمليتقمدي باطن كن ل ىأ

 ل و 3 ةوصم < هه

 7 رح ” ارهمعفشفارثو ناك لوقتاجو ز ناك مدا دعألا نم عمفشلاو

 ف سه و ب 2-0 500 4 8

ًّّ 2 

 هلوقو باعت هرسفب م

 نضر ث الاث « ابصلات ار ارغب فرصت أتاك أم
2 

 ةهر..امسص 5

 ىهعسديعششام عششلاو نير نر ظنت ”ةعئاشنيعو هر ردا ناك

 ريبكوت أل اق عافش عملو ردضصلا

 رخذالاكهلوحا امش لت د هنولس ارد اةارالا “4

 مم رخ سس 9

 نيدوسالالاق رواد عن كلا تؤسس اقو انو راع الا كح .داكيال هنالرخذالار مهم
 سم سل ©

 - هس 9-75 ةّ

 سامعنبا لاو هت عقشلاو هتناوهرتولاءاطعلاكو ةفرع مود رولاو ىصحالا موب عدلا ديزب

 عنة ع ولو وعساك دعالا تروا و عفت فز سبقو هتحْوَر عفش مدآ رتولا

 سد و < 8 5س

 نمىعذلا عكر عب هنود ذة ىصضلا ةعفش ىلءاقفاحن ا :د_2ك|قو ىعضلا ايقك

 لاق داو نعرثك 20202000 لاو ةفرعلاكضلا وتلا ىو ديف را عّمشلا
 8 وس

 ةدحاولا :لعقلا ىلا هثينأنب بهذ هبسحأ اولاق دمها قدوم نوف

 ا دلوأ مط)ى لمقو انهعتشتدأو اهو أدلوا مطيفمف .ثةقانوةال_صلاىلاوأ

 رعاشلال اق ا انلا تدقش هنملوةت كلذ

 دواهلاهملَشن داهعمو : كراسي ماش

 عياد سلو انين ادهتماو تي عفاشاعآل طن طملا فتاك أم لاقو
 دباص9# ساد مح وساد

 اهدصمثعب ا ثددااىو اهنواهعمَت عفاشو ُعوُمتاشو

 ه 55+

 و اءفاث تيعناهداواهعمىذلا عفاشلا طاع !لاقفاهدخ الف 2 منها سن ىل_-زدأن أ

 ار م يح

 لوألا الع مهلوقك ةذاضالا عفاش اورؤقو ا اراصفى د را

 اتيت تح حجات
 ( رشاع - برعلاناسأ / )



 دار لي وطلاعلعشلا هلوق

 انزيغنمرانمسوماقلا ف
 ةقرغتمانا ا ةعلعش ةرصش و

 هدتك ةفتلمربغ ناصغالا

 ريم

 (عفش) نيءلافرح ب ناشلال صف 14

 لطخالا لاك ورشا ذا وتلا عشرفارعالا نب لثمدبعوأ م

 لاق يكعلاعّشلا ولاق ( وكس نأا راذ_-اوةرشت ىأ 5 اجت عش يسب 3

 تيبالاقيو داو ىنعي راغتساو اهيةراغأو نَسْناو ايف ليسا وممغلا فبدلا عسا و

 ]د ةلاسع زف ةعشعت بارشلا 5 5 0 00 ركنا

 ثيدح فو تد ,زلاناهعش تلاقي تا رلاناهكمغستاقي َر ادد ربا ْعسْعس واه لماقر ا

 نبا لاك يس مات اهعشعش عودي رب رد ار 7 لو هملعمنلا لص نلاْنأ عّشسالا نب هلئاو

 او هور دوهيحيزماذاءاملاءبا لا ُعّسْعساَك ضعبباهضعب 536 املا

 عفراذا دي رثلا تست موضعا انمدراهاو ورىأ ةهتملانيغلاو ”يلمهملا نيسلاراهعَسْعَس

 ىلسقو اهتمسَرتك اذ ةديرثلا عسعش لع نبا لاقو اضراب 1م زحطواسأر

 + را قةنمرتك ارهناقوهوسانلا نملدوطلاوغو عاشع تلا نماهس ار لوطاهعتعك

 رجم معللا فيفنلا سلا لف :وطلاُناعتدلاوُكاعَتصلوٌعاسْحتلاو ْعَدْعّشلاَو
 ه2  ”ةرع ىي

 هبفصوو ىداودوراودو 4 او رجب اءنم وهاعا هل ع 0

 قلما نايم ىناعشمشب 5-3 لغم ضو اذا صورها
 سل د مث مس

 ليالا "ار تا 4#

 ةمرلاوذ لاك نّسحلالبقو ليوطلا عاشعشلا لمقو

 محد او عاش بر ادي قت ناءارذلاح زعل لك ىلا

 درعا ع

 سو م وسد

 تلج "وسم ردم ا تيدا

 51 ع 01

 ا لاهنتو لان منتحل ليول

 ا لو 4 © م ع

 ميابقلا تاما نقاوذ 03 اهي أالااقحَت ايه

 مالغلا ىلع هرَصَقم هةر غلا ىف نقسفش عش عش مالغ باعت لاق زو رفسلا ىف فيفخ : ع2« لجرو

 هذ_هرتآ[فىرهزالالاقو. نيشلا مه حورلا ف فيلا هجبولا نسما مالغلا عُشْعشلا لاقي 1
 هس 42 1 11 1 0 . ا ُ 5

نيشلا مضي عاعشلاوهف سمشلاءوضام اونيشلا فب وهف عاعشلا فىضمام لك ةجرتلا
 علعشلاو

 وهورتولا فال عفشلا .(عفش) ليوطلاعّلعّملا .( علعش)) ماللاةدايزب ليوطا

 : جدر ُ



 الا (حشل _ نيفلافرح م نيتلاسن 3
 و قه

 هرخسغو عدلا قرقتوهو نيا عف : عاعشلا ىو رب رو هسشتلا ىلع مآاعضو هلاقأ ا

 لم 2و

 علا اهءاَسال ملناش االوللاقف تيلااذ- 5 ىرهزالارم ارساو غاوعو هعش *اعاعّشلا عجبو

 اعمال هيسلاسقيو ةنهطلا قرت منكما اممدلا عاعشاضية لاقتونيبتست ىتح

 نا هنء هللا ىضر رمت ثيدح نمو هنمح زا نعت عش شلاو لاك هوامرثك ١ ااحاسضىأ

 و ء-ه سو سدمص هو

 همنا مت نم بام :هلقوروشلاةقرملا هناس هذ هن "هنو عَسعست دقرمُشلا

 ىذل عسل نحت نعدت |ىشر رم ثيدح ىوردتو رمال يمت راشل ا عّشعشلو

 و 5 يسمع

 لاق انعار او فيريصتلا هبونالا هو دسعوبأ اهرمسق ل ذ.دعيل اوه

 2 سودا رس 6 ” اراد

 ءاصضلا ىفةلازغلا عاعشاك 237 اهاننحوالا التت رفساذا

 عسسل ظوُد 0-0 يللا اهل عند اهم وح ْن معطل ءآسمشلا تاور 1 ”هلملثم كح ةيم دو

 دى سو
 َ 0 كني ىذلالقلا عملا لاقي و كلدك اضن عن تلو فنك سلىأ |

 - وده2 قم ع

 حرخأ عررزلا عشأدقو ليسا ىلع مادام س اذاعات اعوام

 لمبلا مهلعانعَسعَسوَق رعت اذا امهالك اءاعّشو عت عسي عّسو عيشي ىذلا عاشديز وبات

 هللا ىضر ركب ىنأث يدحىفو نيقرغتمى أ ءاعّشموقلاَراطتو قرختملا عاعشلاو اهعشْت

 و سس س تودي ا من رس 2 نإ وم سص

 ى ات همديهذو يفلت خنيقرفتمىأاءاعثةماو اضوضع اكلمىدع نوراسهسنع

 و 7و ىو سة "م

 كيم 0 اررش 1 اذا اءاهك ستيفن م اءاعّسمداٌوفراطو اقر ١

 داك دن اح س3 عد - هه” ه

 0 دقة قرغتم عاعّش سفنو قرش اعاعّشىأرو هيمد اًوُهلا عاعّمسلجرو مويرصال

 عيرذن,سقلاق اهممه

 عاعئلا سفنلا ةجاح دفا د نكلو عبس ن - + كاظنلألف

- 

2 

 0-2 نعل 37 3 أ0عاعّت سفن رمكن دف اضيألاقو

 صاع ن هروح ذ اقم تسلا ذه لم .و ىرب نبا لاق
 و وع* ةمامو < نتاع 200 هس 26م س

 بوذت كلت داك دقدحولا ن ما اهنافاعاعش ىسفن ىرتت ”الف

 عبجوه لوقب 3 رَدعلا عاشت يح الا قدص 3 هربارلا لاكش اضبا ٌعاَّْنلاو

 ه ا س_-.- هو ساس سلس

 دخل اطئاس ىف عاهبتبر شاذ اعتب .هةلاواصعلا ترياطتو اهقر ةتمربعةمهلا

 0-20 ع قا رداع م

 اذاعي عَسفاضيأ أهقرف ىأهعسشد ووش تل ذكو سطو دقراىأ ةورعبلاو اواعطقو ا دصق



 هدعيةصيشلاو لصتعوهلوق

 رظتسلولصالااذك

 قوعطشةدامفاؤملا كرت

 حرفك (عطش) سوماقلا

 هوو نع يبع نم
 هىيعصم منك

 امس ماع

 (عمش)' : نيعلاقرش هب نيسْلا لصف :3

 ٌتعسشو ءانسل | اد_هىلعالار سس كيال ع عوس عم باو عس ثلا هيفدقعي ىذلارعسأ |مامّزلاو اهمامز

 دلو عساش عم ّشلا عطقنملا لجرلا لاقي امشلذ طا كرت تب لن

 الف كد عش عملا اذاثدد_هلا ىو ةعفيرع #3 لعن اعساش س مدح ال آن مها

 و صاع

 ىفهقرط ل خديو نيعيس مالا ن ناد ,لخديىذااودو لعل نزوصدح اعسّشلا 5 ةدحاو لمت فش

 نوكتالةدحاو لعن ىنتملا نءىهنامنا ومامزل لا ىفدودّثملا لعنلا ريدم لا ل
 سا ودق مم ص <

 لعنلا 0 بورت نمش وراثعلاببسنوكيو ىرخالا نمر نلجرلاىدحا

 قاودازابعيودد شتلانّسعسم توغل او ١لاقو اهيتاها لج اهعش 0000

 دشنأ 06
 - 2 0 و هم

 00 ادا 23 فإ!ثودغو نودعاذا ل قمىركلا لامجالل يو
 رصدص رخص

 عسشب هش “لقا ىلا هلكو معو لبا نمةعطقوه لبقو ليلقىأ لام عسش هلو نونلا لخداف

 ل او 00 0 0 َح هلا لضفللا لاقو لعتلا

 كك 3 2

 "اعلان طولا اراب 2 0 ويسلمو ره 2..بمهشد 20

 م سنان لا 00 حس و 00 ازإ !ولامّلب اكإ 0 هيلعمايقلا

 1 لاق عسش د قف صخشو

 دو 25 ء 00

 اير رطْهفر ءىقوأكيدااامق *« هن ”"اكايّتلا تحت عساشاهل
 د ا م صا ىف م ع ل 92 و2622 سد 2.5 2هع

 | ااا حودلو نانرتلاء ون عشب عشرا ءقواىوربو

 ه يمص <

 0 ادور موتكم منن |ثددح فو تدعباذا انوطتمز ا داناع كو دعبلا ناكملا

 مب بصرص»و © سب

 000 ا ندوهو هتيعابر وهتدنتنيبامح رن اعَسس سرفلا َعسسواهد.عب ىأ

 تاضقلاو الابحلاهل "ااه وددت ارث ئذلا ش جملا ُءوُض عاعشلا (ععش) ضدرالا نم

 عاعسشلا لمقو عولطلاد به حامر راك ادمن ءارتىذلاوهلمقو اهيلا ترظناذا كيلعُت لش

 ميطخلا ننس قلاق اهئوضراشنا

 هتاضا عال الولذَامل *. رأ *”ةنعطسدقلا دبع ا ٌتْنعط
 8و2

 هيرجتو مدلاءوضوهلاقو نيشلا مضي عاطشلاالولممالا نعن عمنا فدشنأ !فسوب ون أل اكو



 لت سس مح دنه_خلش)ا ياقوت م نيتلالم ١

 حو ونألاقو عاصشلا لَ رلا عب مثلا واركلاةعارّشلاو هيف عرشيام عرمشلا

 ةررلا جوا تحك ةعارت 306 اه رف ريو اذاو

 ىارلا لاك ةمرفسملا ل اولا كاذكو عضوم عر لاو

 سا ماه 71 ه2 م - م

 اراوسوأأةعب رشاهمفف د»# ا

 . ىلارعالا نبا هدشنأ هلوقو

 عاعشلا ةعطاس 2 5 ثانسهيفكتاعرمسأو

 سامق ىلعاد_ موك نر ناعما ناك ةنسمألا لمعي ناك ليرى اسف ارش هلاك

 هه ةمءود

 رلار هبالاو بسنلا لود عمرداننماًداوهذ عرش ءكازعشاشماناكيأ لس ١

 مسسول هم سا سسص 7 ماك عسوو م

 لاق هير رحنا هطاغل اصو هكوش دش ام فنللا نم عب رشلاو همدقن مرسم كناعلاو

20 

 2 عراش 4 لاقي ليج ءانهدلا لابج فو نيل نيرجهلان تسول

 دشنأو ةزانكلا عَجرَشلاوتيلا هيلع ل محي ريريسلا يلا عج :( هرعشةمَزلاوَق

 سيطلا ني ةدمعل ى هربنا

 وم هس 7 ة سو وس 7 5- هه هس

 2 #2 ا

6 -_-9 55 

 و ا ساربا اسرع هس و هسو

 ا ا #2 ا نكات يو

 عد مو م 1 5-2 قرع هس

 ىأديدبح ادب وهريزس هسعج -رشو لاك عسوىأداتقاو نوكلاهلان 2 قابلاوهى ًارهس لاك
 ةهم 722 يدو - هه  ممصمص موس و< ه6 مى

 لوقت اهفورح نمت ةعب تم تناك اذاة شل وةقر 0 خرم لوط يرش لج

 رعاشلالاق نبدا قراطمنمهبحاونافرحالعذلا لوليتا يرن

 و 83ه2 هم را يا مهما جدول وس

 لوط نقلا ةالعن ند عجز نسم #3 اه<ذمواهيايعنيبامناك

 ١ صو سلك و 31

 ةيدننن فاشن ريب نبادشن ًاوايح اونإ فو رمسال» ةلوطم ىأ ةعجر يشم ةقرطمو

 2 وس ع دس ةتسو 7 - 5.9

 عقبالك اهنمعجرمث لا لف 23 هقداصراةالا اذا ارضدوإ+ج

0 

 لكع ىذع ا لوقامأو ىرينبالاق

 لادتعاددعب عِش اك * يعاد حدو 0
 ما ىح "لس

 لادن ىذلا اهلابقلعنلاٌعّْسُد . عش لأ هاو نسوا دار ولاه زيشلا هعيرشي ل لا

 قعضوم عرشلاو هلوق

 فلاب عرش توقاب مسمتم
 عرا هايف ةرد"قرش ىلع ةيرق

 لاقمث ََن ودع ىلع ل_ءذذو

 1 رسما عم
 هرظنافام ياك ى عدهشتساو
 معصم وك

 مي ابوها لاقيلبح هلوق
 5 روق مكش# و لصالا قو

 ه-حراشلاوو سوماقلاو

 رسظتملف ءانملاب هنأ اوص

 ىديععم ينك

 حراشمدشن اللا هر د هلوق

 سومافلا
 كقان ةجوعاجوع ىللخ
 عراشو تالّقلا ندب لاط ىلع
 لصالا شماهبهطخهبتكدقو



 عارك زاحأ نكسيو هلوق
 هنار نيكجت زازقلاو

 حراشدلا# بوقعي هركنأو
 ىدعق# هك سوماّقلا

 لعله دشن ًاهلوقو كمسح ىأ اذه ا

 (عرظ) .٠ نيلافرخ « نيشلالسنف 8
 موو 21 و5 ى,

 مجيد ابدا لام هلرقو اهسورةسعفار عورش نانيحو اد جهعقرتئشلا عرشأو اعا ارشاهلا

 برشللاهلةضفاخ ل دقو اس مههتأت النو يال موواعرش تس موي مهماتبج

 هج

 انا ىلاعتهتااهمولا ل :أمخا ”رصلا نماقّتع تيسلا مويدرت تناكرضلا َناتبحنا هانعملبقو

 7 - و

 هد رتاوكس مسهل جو 75 :اهوذاصواوتع لفاهديص نعدوولا هيَ تبدا موداصنال

 عود ت95

 قمع عقرا ذاريعبلل ل. قامبرو قنعلا عار اود ىلااملا5 :ر6 نم تاعراشى 0

 دثناو قمع لي وطلا ةقانلا نع لاو عارن عز

 س2 5 اس 8 سو

 ندا,اموك كامن“ ا نادك 03 بسوق قانعاا ةيعارش

 ةنيغسلا عارشباهقانعأت مت برق موطأ لاول اوةنعارشوأ اةمعأ ارشىردأال ىرهزالا لاق
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 | لش جتذهر تعرسأدبالا نمشعو ماذا تبل لاقي وبال عاملا

 و 72-5 واهس و د هه كى ىو صر

 | نايت طها نكسر تاس انشد قؤفبالء اومن ى داو عرمشو ءاوس عرش ذه

 : هيف محد :آثي دل اىفو اعمهيف نوعرشي ىأعراش عجن "اك ىرهزالا لاف ءاوسدمف ثنوملاو

 كعرشو اهنوكسو ءارلا حش ردصدهوظورخ "الا ىلع هيف كدح ال لصقات كأ ءاوس عرش

 فون ا نهع رمش طانسلار رو ٌثعطقَتام اذا امج اّنباَناكو
 2 0 ء 2و

 لحجر نه ءرش لح رو فو ناهد مى كمهلب | ىلع طايسسلا سانلا عطقا ذا لامتفءرمسف

 تفذوهف عرش لجرب ترم هيوسسلا لاصفت الا ة# ىف هنالا صو ةر كسلا ىلع رحت فاك

 2:958< رب ته

 الطير هسبا عرش قالوا دنا سملاو اي قمالاو عمجالو ند الوهريغ هذيو هلاك

 لاَ رعد س ل فغم نا ثيدح فو 00 اذه عرش لاس و نيس الج لا نع أو

 داما كلام عرشه. لثملافو ىسح ى أى مرش تاقفلاع فرت با 9 نممرحاع مم الن سو بس
 هل #8 سو*< س و7 هم

 | نايت رلوباجالا عتردس جربت اوديسلاخيلبتل ف بري فكس

 هس 957

 ةعرتشلاوةبركبلا سراج اوان م همععنو لاف هنلسو اجو نياموسشاذا بوقسي لامر

 ىءارلالافو اع رز بج واطشا اسبر رفيع نم هلا

 و سعد هس 2 د - 0-0

 و 35 20



 1 (عرش) نيعلا ف هربعس دج نيشلا لصف

 ىلعادودشم مادامرتولا وهى سقو ق.قرلاثولا ةعرملاو بوستموهؤ لد وطىأكا را

 ىلع ةدود_شثمتماداملءقو هود ةنرغر ا ننوقلا لطشاك دوم .رولاوهلءقو قولا

 عارشو اهلادالا هد او قراشي الىذلا عجا ىلع عرشوريسكتلا ىلع عرش هعجبودوعوأ سوق
 : , رعاشلا لاه عملا عب

 احابطصا هنملءاهرا اوال *« عارم كلاتبقَتَرهرْ أك

 ف ٠ وحن ةدعاس لاهو

 دم عرشردلاعولُصلالخ « اهاك تكبد فدراعو
 اد وع ىر ردصو لت |وقيهشس 0 لا 3 :كءاهلاالا هدحاو5ُ رافال ىذل حبذا د

 هدمسسن الاف حز ونكلاو عرس الئ عش ”للقو مومهلان مهيفىذلا ىودلا نم

 ىء و
 2 ل سيور تقال

 نا ف لبنا لا تيد او شا سرلا
 سس مص

 دوعلا ىلعز ولا داد تاكل علا هدو لعدم هنالدوعلارتو وهو عرتلاوهسيشتاهك ارش

 ةغبانلا لوقو عتاب سوو

 82 ضصداك :وسدس هس

 نيتمعوىهىرشلان ما اهيفنرَبضماملا سوك

 0 راد ريثك هلثمومسفنىا هفاضاف عرش ذازأ

 4 هز تاوتجسعاول لا كلل دراما عب اىلاةفاشالا تدار ارأ اذا برعلان الع رشا الع را

 عسي ىذلا عارم لا ىل ارعالا نا لافو ةضيسلا هّتقاموقأ رلاورب زلاو وي لاوهو كَل ز

 عرشالاو را عَ حذو طل ىلا العروي خوه عبرا
 قم و 8سصدمع | ةقدعو

 توك رو دسم ىافنالاع ارش مالسلا ءاعءاس الارو طثددحفو هند راتدتماىذأا فنا
 0 وتم تل وطفل

 هع يدب 2 2# و27

 عارشا اولعتاذةمحيو #* ةرفغم هللا هاج 0

 حامر طلال اك عرشو ةعرش أعجب اواهعالقواهلواج ىهو ةنمغسلا ٌعارش عارشلاو

 اروع اوربا سنو هلام ىيومىىأث يدحىفو 03 نيفسلاةعرشأك *

 لع ةنسفسلا عرشو اب ركف عب رلاهيفَلُحُدَتل بوث نماهقوفعفربامةنسغ سلا عارش عوف ع

 سوماشفلا ىفةعّرشلاو هلوق

 - فيو رسكلاب 7

 00 عرش
 : هس هلك فرص مأ

 ىمدشنألا ترهزأ (مهلوق

 هلوقو ترهدزارهز ةدام

 هبتك اهنم لعمق ةهنم لع

 مىوعم



 عشا نياق م« نيشلالسن
 نالفعرستو للا ماعلا ملاعلاوشو ىنآ زل عياشلاو مهل ورمل هتاديننأي امنيا 3 000- ا ا ا 2 75

 ٌباحالا ع ءرشن مذوخأه عضو ف ني رس عم رهن لا لطابلاع عه ق1 لاما

 اهنبأ او اهعسوأ ةفو 0 مسلا هيف 0 رم اوأق زرع أوت 7 قفا

 فلق ل ارو تالراغإفت ل.قن ماه روس ايزاهواعجين ا ودار أ اذاو لاق ء ع ركل

 تاوّالاو تالا رسخت نأ نم 1 احوننااحون هب ىدوأمنيدلا نم مكحاعرت هلوق

 آلا رد قارا دانتسوابو كِيلاانبخو أى ذلاو لج وزع هلوقو تاهمألاو

 ةلاثمى كلذ عرش اذه وةداعلا ةعرشلاو كاان هامْيسوام هتا ايهواامكت

 الجر مذيل مادنا دشنأو
 ووو و9 5 ىو2 مع يع

 ةعدبامهمول كيلو #2 ىدلا قاب ا

 عه ةمس م 23د هس

 هعبس ةئأم 0 ةضومشموخلان 2

 دي ا #3 اهفالآ مدل ىو

 ةماعسانلا همفع رمي ىذلامظعالا قيرطلا عراشلاو نالّممىأناعُر :رشامهو اذه عرشا ذه /
1 1-0 

 | راسا نايل ندور قامو وعل اذ ادع هىلعوهو

 "اننا كلاعب هلاك رماد ملال ةعراشباولا تاكتيدحلا ف و

 عراولاوهبلا هعرشأ او قد طلال ئشدااعو ركرادلاو بالا حْرتو هلأ هن تالي

 000 3 علا 0 وهف“ وش 0 0

 امهددسو امي 2 00 افادت رشالاوئثلا ن ل الا

 دشناو عراوّدى هو تعرشفهل

 الاجئاهانع :مكدقانوأر انك طل حامرنماوجافأ
 -ء

 م37 وو دود ساعد

 لاك امهسقن !فمسل 7 رشم

 م ومع < ىو تقدم هما سرع

 نكملا جهرلا فيلا" نعرش 7-0 ضي من هنرواعتلا دع

 0 207 اوجمقوأى انهتلادبعلاتو

 عْرّشلا لسلام امر انتو ْ
 «ه- 2



 ١ «عرش) _نيملافرح « نيئلالسن
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 سورس هوم 6.

 ءامدلا ف طا امرسأنن 9و طاتخ نأ هاو ناكو انمهارب بنك مل ف ىذلا اذهن؟لعدارك

 روهطظ عم حاتحال عبر شبا لبالا بدرب نأوهو ءاملا اهعيرشتلب اللفسلا نوه أك

 ةشمنلا ب لطن م عيرشمل_عفىذلاّتأ ادارآض وحل ايس الو رسلان نم قلعلا عار ىلا اه 7

 اعشق عوزش لاو 'ءبرشتلا سلا نوهت اكول كروت وهالا َنآفانه ناك

 خامشلا لاق تيرشفءملا
 م16 3

 عوربشلا ل لكمأالا نم #3 7 راع بئاوديدسإ

 د 6ع 5

 لاق اعا ارشا اهيفاهلد اذا ةرسهطملا هدب عرشأو تضخ اعو رش حالا اذه تع رش

 و وه يع |

 ةعيرش اهلك أى عرشأفثن دخلا و اهانعرش ًاوءاملا لب ,الا تعرشو اهبف تعرشو

 تراصادلا تع ردو هيلا "املا لخدأى أ دضعلا ف عرشأ ىت>ءوضولا _ ؛دح ؤو ءاملا|

 خامشلا لاه ءاملا ةعيرش ىلع

 5 تامرم © باع

 ارامتتب رشدقو اهلغأف #3 اليلَغْتعَصَقت عرش

 نيدلا نمهنلا ن 0 ةعرشلاوٌةعب رشلاو باوذلا هنكع رو هلا ناش ىلع عضومةعيرمشلاو

 هنمو عاركنءرحلا ٌىطاش نمٌوَدشمرلا لاسعأراسوةاك لاو جيجل اوةالصلاو موصلاكه حأو

 اجاهنموة عرش مكتمانلعج لكل ىلاعتةلوقو سصالا نمكسعن رش لع كلاملعح مث ىلاعت هلوق ش

لا اعيج حابنملاو ةعرشلا ل.قو قيرطلا ماه لاونيدلا ىفةعرملا هريس فتى لبق ظ
 قيرط

 ةرانع لاف اكس هال اودصقلااهبدك وِ ظافلايهيى أف اتخا اذا ظفللا نكلإ -اونيدلا انهي رطلاو
 دوم نو سدو د

 م عم ع مثيهلاما دعبر دقاوىوقأ *“

 نبالاو مقتسسملا قي رطلاح ”اهتلاوؤير طأا|ء ءادتب اا هانعمّةع رشدي زي نيدحتلاقو جولمللا

 ةفَلتمعَِةىن رشلاود_كاو نئدلا اح اهنمو ةعرشتةدانقل انو دنس السساج اهتمو ةعرش سابع

 م

 لافو ل اهيل د لكو انهو هل مونيد ىلع ةعل رش ىلع لاملعج مثىلاعت هلوقىفءارغل الافو

 هنمو هيفذخأ اذااذكواذكىق نالفعرشلاةيهنمو بهذمو لاثم ىلعةعب رش ىلعىبتقلا
 و سال لا م مو 9

 ةيرطقر مي وةيعوش عيار الخلال دنا ايف عرستقلا رفا ىهوءاملا عراشم

 مج يللا 00 0

 : ليزنتلا فو هنساعرشهعرشي نيدلاعربتوهتلمو هترطفو نبدا ةعرش نم كلذ لكهتل م لسع

 م اما

 مسهل اوعرشهلوقفلاكو رهظى أع رشار ءالانبا لاق أجون هب ىدوام نيدلا نم يكل عرش

 ( رشاع برعلا ناسأ فكل

 اذك نيدلا فةعرمشلا هلوق

 هريفعم نك ىففدح



 (عرش) .. نيعلافرح »« نيشلالسف .
 ثتثتثت|7|

 و م 5-97 ص 5

 اممدراملا تلاوه لبقو اهنممصضلا مصشلاَو ةيحاوهو عاصت عجة ًاوةعصشأ عج

 موي مهد زنك« ىبي لاقل سوهبلعمقنا ىلصهنا ثيدحلا فو ىارر هنا ىلا هب ويدس هدو

 5 ا راسب
 ع هلق مص

 مدقتااهللاسدقفمّدَقلا تلاساذا تاسحلانالم الكجاا 0 وعادمشلا بصن
 و 9-2 اس ن2 ص 5و 5 و -

 وني و ن ناسا عاهشو ةعهشمو لا يا 81 ا اك

 ف هم 52

 عتب حقو نث مسي لاقل باك شال ةوةناكنم ا مط

 و وو- ء؟وم توم 8 سا سا لاس ]ا 1 5

 امصخوعذدال مطخلا موي #3 ووحد

 دس يوكل هص 27 ص هم

 دراولا عرش ) عش ) سقف عنو نافطَعن مالل-سق عصتأو ةعاضُمو تن دزالا فو

 0 دع اهورشواعر ع 0 ام 7 ةوديشيت املا لوا و رسولع رش عرش
 ه- وم و ري 8

 قل اريج ىلا عضاوملاةع ردو عارشلاو د راو اوغتع هرمش عرشو عو لاو و

 حاكنشلاو 8 وةالصلا وم وصلا إلا د رشدابعلل هللا ع رشا ىينامج و 50

 سانلا اهعر رشي ىلا 7 هراشلا دروم 0 قي ارت ملا و هراخو

 !علدالبرعلاو 0 5ىحماوداهوءرشاعروت ردم وابمف رول رشدف

 ءاوسلا نمناك اذاوءاش را دق سيالا معمار هاطنوكم ا وك رش

 قروك ذموهو ع ركل اداهوقسو هف تعركف مسهل ادور 5 ادقو ع ءركلا اوهفراطمالاو

 نوهألثملا فو اهلي وتب رشفءاملاة#عب رشافدر رو أاهع شووي اع ركل

 بع اماهل ءاملاءاقسا ىف بع ةعب رششلا اهبدرواذا لبالادر را عد مشل تسلا

 امان 5 جبريل ل بامجأ عيرتامز + رملا ال1: ل 3 و دمعي املا ناك اذا

 اتماعنا نع اورَهفَدنسلاءاملوالا لأسف عب رشملا مهو معترف هباحصأ لا هأ مهتاق مهيلاعأ لا

 هلوقب لم عب رشمك< املعاو ريخأو
 مور و ود ه د5 :ركوم ىو < هه

 لبالا اذهب ىورئالدعسا 0 لةثمدعسودعساهدروأ

 هي علقم لارا افا ادار الاوان م ين عيرشتلا فَلا توه أن الاكم

 دارا

1 

 د" س1



 لس رلاو د بلا ىف ضفتالاو لبلاك ه أ هع لص ةعشنلاو يعط تابعت تلم ا

 عبباصالا ب انطً اهل لاقي ىلا ا لون قل حس لا نيبن مىالسلاقوفدودمملاب معلا

 ىذلا تحاو عش أعبصا لكل خس راع بالا ]سي ىذلا م اظعلاوهل.قوفكلارهظقوف |

 0 و ل حرا 1 ا ىلا لا و رطل 6
 1 م 0 ؟تايمادل هواي دا كو 0 7
 0 َ 0 نر وو

 م4 (عبصس) نيعلافرح نيشلا لصف

 4 0 ا 2 :

 امتاواهرفاوح سرفلا ضراو رفاودا بالصل ب ىآ ضرالا ب الصب هلوقىف عملا نوكمف

 ىنااوئءاوقلا لن ةعرس عصشل اَنأمدق د قوالب اف صي هنا ْنآ هنال اولا ضرالا بالصرسُم

 لجرو لوطلااشيأعصشلاو ةءارذاوءاضملا هنا تدبلا اذهىف عصشلااريسفت ىف ىجمدالاهركذ
 5 © »7 ه 2 9. بس يق و 5و ه2 ه2 1 2

 لثملافو نزلا ةعصشلاو برطضملا لب وطلا ل_جرلا ةعدجشلاو ءاعصّتة أ ماولا :وط عصأ
 2و9 م2 هدد وع ه5 ع

 17 رطل ةفيشض1لاةعل درسلا املا مدقتد قو اهليوط هع اوفو هعضسدوُدى عا

 ”س ى

 سوو ع امصعرهاظوهل.قوالءلقاهيلع معلا ناكى أعد .:ًاهدحاو عباصالا ْ

 زر -غموهو ف ا هاط ب صعب لهن ىبل ىتلاعداصالا ٍْ

 نوعي سانو * هعيصاىرا راو تحاولي « دسللوق نمو عجاشالا عمجلاو عداصالا ١

 «عصشالا هملع ىدقَفم دشنأو قدح و ثوغلاوباهفرعيلو عضالتيرخلا ظ

 هيل و 1م عر اطال لح رلانانبرغلا ما و تالا نمبر ْ

 71 هنأ سها ب طا لّدهلا شا رخو أل افو فصلا عاصشلاا هنو ٍ ١

 ره لاكو اني ىناوغ ناس دق وع وكبا هد ابا عات ىممالا لاف ىرهزالا لاقو ظ

 رج نبا لافا هو رجا اوعز 0 تاما نمب مرش اتا تامحلا باك ْ

 3 رو ا
 مضاابعاصتلا و عاصْتلاو ظناذا 0 2 هسئنع عاصشلاة يصاب و تدصتت د اتيح

 انهنمبرضوه ل قو تاسعا نهبرضوهىل قواتلطمة ساو هل .قو 1 ناك ارسكلاو ١

 ةاكررلا حدف ماما ينجو كامل | نع وطال اهصترناعصتو علال ]

 وهل دقو عض ع -+ىهو تامحىأ دشن عاش اهذملوا هع ةمارقلا موي هب هيلعشمدالا ْ

 كلل لاق بصعل اعجاشألا !ل-ء> نك ب بت دلل مهلو# :بصعلاوهلاق

 لصافمىه عجاشألا ىراعهنعهتلا ىضر ركب ىأ ةفصفو عيساهدحاو عانسآلا ىهماظعلا

 مص نإ

 5و ص 5

 ةس9 و م سور هم سس 9و ل

 مالابتلا بنكي #3 هنملعتونطبلا عاصتدرأ

 ع

 8 ءوض

 رع ورزو هام

 داتا ةبسارص ا « اهعمسقاربنذا هلت حو

 7 ا 0

 0 ماوس

 هلا لج رلا ة«صشلاو هلوق
 وهسوماقلاح رشف لاق

 لاثمالا ح م تعا

 0 8 نوكس علا

 هيكعم و رتكف رعضأ ||

 سوماقلا قةعحلو هلوق

 1-5 و مضلاب ةعمشلا و

 هل داوفالىواضلا :حاعلا

 و ما

 مديعصم م دكه عم أ هدا وص

 هضعدقرنرح لاق ةيابنلا
 ملا ىضذقف



 عمسجلا مسا عدرالا هلوق
 مق نمت طقس هعب ارلا لعل

 فاؤملا ةدوودص نه قاتلا

 5 ةكحر + ةعمش ضو

 سوماقلاو حارصل | هداخأ

 ىساسق عج ءاعميشفال او

 هأ ءاهقفو هيقفك ءاودش و

 هنييععم مك فرصس
 ةثلثمنيشلاةعاصشو هلوق؟
 سوماقلا فاك

 لالا ىفاذكب اعمال هلوق
 ءاحي سوفاقلا حرشو

 هلعاوة دوم ءابو ”ةلمهد

 عجبباكَك ةمهعتاضش

 حرش ىفاكوهو تذ“

 قدعلا ققد سوماقلا

 يعم لك اوقلاو

 عملصالا ىفاذكنيقلادي هلوق

 يدم لعلو هلك ضاس
 هرسيظد هيك نقلا

 عيل _نيهافرب . شال
 ىلارعالا نبا نعمذ#هةبشعلاثم ىلع د سعي ع. عيت بكوالا أو عاصتو عاتو اع

 ةءيئقوةعشتو اهو اعلا نع ةرحالا ناعفشو ناعضتو عاصم موقن م ةييصن :رط به و

 ىريتعلاكلام نقدر طنا عمجلا م اعئررالا عضو

 200 ا م - ك بسمو 2 ها

 مضح قبب لود تدضغاذاو 3 ةعص لس انمسراوم لوح

0 

 عئاصتو ت نمءاعصتو عاشو ؟ موش رعاو فورموغةيسأ نمش ءاودط

 ىفلاجرلا ىلعٌدْي رآباءاسنلا مدمن اوتاعاصشة وو ىنايعللا ن ءعبجلا عاشو عشر

 ةأوسملا هن فصول وعامل تر نووي لكلا تعمسديزوً لاقو اطال اهمالك
 م-و 3-9

 ْ ةبسالاوب رس ودهن وقح وهلاك فخ ميفىذلا لاقي 0 عاملا لئملاج .رلان معصتالاو

 م7 دبي © مدس دليم

 مأ نعي د اعهت أ دسا سارةتدلوف #3 جاعلادشنأو ءاعْنو لو عت ؟ًادسالا لاقت و

 راق ع كلر سل يجي م

 هلعح هعصشو هب سلو هفلكستو ةسفن نمثل رهطأ ل جرلاعِصّشنو دوسالان ام

 هو
 صحالا ىلءهعصمو هللاقيو كاذب ىريئأ عم بوه ويس حو هبلقىوقواءاصُت

 موانع

 حصْشألا لبقو انونح هيّناكى ذلا لاجرلا نم معصتالاو ا ا مر ةررعالا

 0 1 مد ا 01 0 ا م 1 وع
 قرفأثدا ودحلا أنام ىأن ف ها همكح .رهدلا ىلعذاخأ ع

 دارينا مصيالو 0 م علا و ما لا ذاخأ عتب هلوقرسفدسقو

 00 ل فدتوسلاا لام ىرضزالالا# همكحر هدا ىلع ٍذاَخَأ هلوقار هدلا عصشالا

 ىأ ع ووءارم ثلا بحمام كلذك ناكر لوأطخ اذ- ءرناتانوزحم. ال ىذلا اجرا نم

 _- «و بِ و

 هع ةقانو ماوقلا لعن عيرسسلا اوهىلسمقو توج همرتعي ىذلا لب الا نم جييشلاو نوع

 ه-_-
 مو

 لاق عِضشلا كلذ لكم مدالاوةفينختة عير شاعت اوقو

 لد الاعمال :الآاوقتاعصشلادارأ 35 0 2#

 وت دى 7 85و
 اه ا

 لهاكى أ ايرلا# ءاعمشو عيش ةقانوم اوقلا عصب اوقلا لهن ةعربس

 6 سل و ا َ مر

 عش نيف ضرالا بالص» 5 اهلوهجم ىلعاهانبكرف
 بث مح _-2 - مس ص

 فصوااو >0 :|تنبلا قدب وسم صد /ىربنبا لاق كلذ نماعضتة انو ئاوّقلا بالسب ىأ

 هذعب هلوقلءل د المخ

 ©+ هدر ممدوو مدو 2-8 0

 عقولا اهيفكم نيقلادب *« ”هلءمامكعاهارتف



 يك وا ] . 20 7 نيب زون يك 0 ا
 : ماي ا 100 5

06 5 / 
55 0 9 1 

 1 ل

7 ,| 
 2 ١

 ع 7 م *)  نيعلافرح * نيشلال صف
 ع 5 اص #0 ساعرو 0

 نوكتذأر اك لطاملاءنيزتن ا دما ياكل ابحت نبي وامهنط

 و نت لس سو 2

 طيغكل ددب برب ماهلهدنعام 0 1 . اهح و زدنعةولظخلا ن ماخذ ع :عبشتسفرلا ارمضاهل اولح لل

 وشو لبخدلا هك رح ف اولا فعامسثاالا اولاح رلافاذهكلذكواهيلعىنالاَّلمداواهتب راج
 سس نمو بسد

 امنالبقو #* بصان سما ايمهل لك * هلوقنمداصلا ةرسكتكس دسأتلا دعب ىذلا فرملا

 تنم لبا ةرسكك امي اسىو رلا ناك اذا كلذ

 ربان فيصل لالظلا 1 ةريوحاعنك

 ٠ ةدمصقلا هدهىفةئطملال اوتك اديقمىو راناك اذا“ 3 را كل ةفالتخا عاشالا لقو

 م 8و ع

 رهاظمربواهقوفا د اهئصلا املا بهاولا

 هلوقو ف قاطملا ىو رلاو سسأتلا نيبو ذلا فرملاةكرح عاشالا شفخالا لاعوءاهلا تغب[
 ١ دم داو 5-5 2# < 34 3 نحل - 9

 مج احلا ىلع همني كو 29 0ث اك ىنودفرطلا ضغبديرب

 مدا ةرسك

 رسال و دهر رج ؟ لرلختا ناكدق وو لاق اليلقالا لقي كلذ نال مذ رميح كعمالو مذالورسك :

 3 م نمري_ثكى برعلا | ممرثك أ 0

 ىَرح اذ هفاذاشالا لد لاذهو هعج نمترثكسصأو تراسل وتلاوهمحوتلا ||

 اك اسالا ىهسمفرح ىورلا لبق سدل هنا لبق نمكلذب ىع 97 « حالا و زوج الثأ

 هسف كرما تراص فّدّرلاو سساتلاالاخاكر شل خدا'ءابالف فدراو سسأتلا نعأ |
 ) عدم ( أهم 2 ةدكرارهداقعال نك اسلا ىلع كرحتملا ةدان زاك ذوهلعامشالاك

 اهباهييشتناسللا عدّدَشلاوُنراعلا عدابشلاو ةمهمربغلادلاو رسسكلا,برقعلا ةعدَبسّتلا
 تنكحش ىسعل هلاساكأى :ركزالا لا مامثسالا نمل سهعدم ىلع ضع نم ثد دحلافقواأ|

 فار عال انبا ملكتيال هناسل ىلع ٌصاعلا نال سانا هيعليلو نيسضئادلا غمٌضكلو

 ىهاوذلاعدايسّتلا ىربثبا برقعلا هاهو لاق ةيهادىأاعّدمثواعد ست مسيلعُتسلأ
 سو أن بن عملاق

 عدابشلاانبلاَبْدتِْنَْداو ةوعب دابعلاو سان سانلاذا

 م ةراعتسسهاذه لعنوكتف

 لجرو سأبلا بقل دش ةعاصشلاو سأل دنعدتاةءاصّتمضلا, صن (عجش)

 52 - نيس مع بس

 عوجوأ ضع نم ح حب احمسُم عبس ((عتش )ب براقعلان

 ناودلا حرش ةيماهلوق

 مهخرتلا ىرب هال ةهمأ ب صأو

 مي ياي شمالا مخ
 ىدع ف اندا ارآامتا ىدع

 للك ا لاو ىناشلا مهلا
 ىدانتت نا سرعلا ةداع نم

 مريم الف ميخرتلابثنؤملا
 هج مها جطظفل ىلعاه أ روحا

 ريزولالاف مت فلانا مى

 عاب تيتان

 هع هيتكهر ظذاف

 رق لا ع ا
 ىذلاو حادعلا ادهىف عسصت

 لادلا,عدرشلا سوماقلا ف
 برقعلا حرب زك ل ههملا
 "يضعف ثاسللاو



 ماعالانم عبشلاو هلوق

 «ييععم ركل ومش

 (عبش) نيعلافرح + ةهمانيشلالسف "2 +
 نش ىنالاوناعّيشوهو اعبش حست عوماًدض عسا (عضش) ماو

 تدع ناب ىنارعالا نبا دثنأ كامو عابشا ءهعجو ةياطسو

 سن و مالابو #23 ىَدرلان مّنينما ابان

 كيفك ءامماعطلا نم ءعبستلاو ّى عرلاو ماعطلا هعيش أو لعفلا ىلععباشر «_ثلاىءاحو

 يعل سيكو بش مدقلوقت ردنا عبشلاو يضر اعتلا نم الغي

 َ رص لأن ببلهملا نبا

 ىو مع دو 5 ل 2و

 ةيحاص عاجاذا مول ىلا ع بو 5 هنطملاعش لاندق ههلكو

 ماعطلاوهوره وج عبّشلا نال كاذ »و مول ىفلا عش *ٌلدو لاك هناك ف اضملا فذ_> ىلعوهامنا
 ثترحا 57# 67

 | ٠ 1ك لكلاوهو ف اشملا فذ ترا ذافاضرع نوكيالر و د ابوي

 020 6 5-5 6. 0 يم 2
 انالفتعشأو عيابطل ارداصم نموهو اعيسوحلو ربح نمواجلو ازيخ تعب لوقت 0 _َ

 هوم
 لاقي ناكم نعَرْناثد داى و اع ا يخل مارال نسير وللا نم

 00 عش اين رغلا عب ا د ونا طعلا ىو رباهءامئال ٌةعاشَة لهاا ىفاهل

 ةةرعاو نبا ةمضضٌةضافم تناك اذاحاشولا شت أسماو | 7 انمى الملاك ى ل ال
 0 ه- ال سل 0< 5

 عبشلا ىيهانتو تالا ةرثككف صواذا هع تعيشدقدلب وقلت ةمْضْض تناك اذا علا

 ه- 5

 تنراقاذا هنغَتمبشيوقيلاتو تلو مورس طسو تفصواذا تعبسشو

0# 

 هس 05 سوم

 1 اهماطف ودي ىتحاهلاغصو كا ذلاريال لك اتيت عوانة وعسل عين

 تاي لطي دولا كاذكو عيش اورو نر هو هكوض ديو هادم هللا عرش “-َ

 هسه 7< و م ومو

 عيش فاقع هتسكيْمو لعل دّشو باقل بن لجو عل باو دينك أ

 ةءا ارتلاو تلا غابتاكلّدملا ىلعر دول كيف قتش زراف هءار ايش وييوتلا عشا 20

- 

 15 > و 329-9 ىو:

 نم تعم لوقتو هفو رحرفود عشت مالكلا ىتح نعش ادقف قو ئثلكوظفللار“ أسو

 قو ةدنج ينام يلج رلا عمتتو ةراعّم_سالا ىلعامهو هتهرك اذا ٌتيورو مالا اذه

 لق سم ع وة وم و ةر و ولا

 ىذلاك ك اذ, لمحت هدنعا مرتك أب رثكشملاىار وز وس الك كل 3-0

 قوهل رولا ىوذلاعفأ ندوشو هسفن غ نمرعس امام ه]عق نموكادك و ناش هنأ ىرب

 اا < ءم8و - و

 امهلار ظل م فارع 1 اب لوكا قادما دون نا نمو بالو روز

 اميل



 8 (قحينلا) نيغلا فرح *« نيسلالصق

 هس و- 5

 اعانسلا ندملا'تعطت 6 د اهيلعنمسىرح ناانف

 -هاتاع ىلا ع و 5 - 5

 يطل كت طا َّظذ الا تءعاس هنملوةةرصقلاوهوندقلا عانسلاَتدطرام ىأبواةموهو

 هيض ى نمل>رلدشنتاو رجلا ءانا هيئيطي ىذلا نيطلا عابسلا ةقيشح .ونأآلاكو ع ه م 7 2:1 21

 س5 نتاع | ”دع5 سوم و ةدن اساس م2

 اعجسا ندلا دفن اىب-كيذاذه #23 هعاس هيلع امورك ابق

 لاق هدا اوسل نيطل اره لا ىلءٌتْقرلا عايسلاواق.قرايلطراقلانامهالطةنسغسلاو قلاع سو

 ناالاق سرولا انهديدنقلاو نيطلا.َتْكرلا هبشامغا لبقو 5 ديدتقن لا عابس فام "اك دعا
 سم ءض

 سالفاصوصخهل كلذ لعحو رخخلا ةمعوأ هيئيطت ىذا |نيطلا عايسلات ا ةقشح أل وقامأ ىرب||

 عاملا نأ ىلع لديام تدبلا ف سلو لاق ءانا ىلعوأ طئاح ىلع لع نيظلا عابسلا لإ شن

 عابسلا ىرهزالا لاك هيد ىذلاهنبطىأ هعاسءلوةب دارا ماو اهريغنودردلا ةبن ابرصتخم |

 ةيورلوقو يقوي ىأ بيس لوقت نيقلاو نطلاو صحا كمْ ١

 يل بسوق ةرلانهق صولا 5 اميسسألا با ارمسنلا ءانايهلس مه *

 عيا عاس و صحو 1 نيود عسيس سوا سهب نيا اتمتع هلال اعلا و

 هر كيلا لهاكى أن يدن وسلاف وه هعاسأ و عاض ِْ

 25- 3 هسفتفامهقلا فافكو ظ

 وسلا اييلعمايقلا# ءوسو السا وةعاضالا ىعربصت حاسم ةقان رمت ا

 ةيهاذلا ىهو عابسمةقانليقو ةيدالولا“ وسو ةعضلا لمت ىأ عانرص عامل اهنا ةقان ضو .: ظ

 هو و سس

 ميتا هاهو مد :اسمةقانولاق وس اكمعسسلو ثلافو ٌىَّراَف ْ

 و ود و

 عيسم عيضمو عئاس عئاض عانتالا ن مو يبلع يشار ا

 لأق عايسم عايشمو :

- 5 > 2:5 

 عابشمرفولا ليلق لامع نأ مم ةاشدايجا علو
 ست ما ع ىذا :

 ىا هلام عاس أو لاملل عامسُمملا وهو حاس مل وهسعسأوئنلا تع دقوتاش مم ءادامجأو

 عاشو[ وليه او تدان اهطغع ءاسأ نعام لب :الاعا رلاعاس داو اهل قبلا عسسنو هعاضأ :
 ةءومو و م ١

 لش مءزاتلو لاق قدسفلا ةئسهكرم ةءاشعلاريحش نموهو نابلارصش عاملا و أوسع

 مو ووو

 دجاذا اردنكلا 1

 حرش ىف لاف تنطب هلوق
 حاصعلا ىفاموه سوماقلا

 محسن ف عقوو باسعلاو

 لعأهتارها تنيطسوماتلا

 مييعم تك ةياورلاةدعد

 ها لصالاباذك اهل سمههلوق

 ل صالاءاذنك ةملاملا هلوق
 ف ىذااو حامعلاو انه

 سوماقلاوحاععلاوناسالا

 ءانت ثودب بام ص ةدامو

 وهسوماقلا ىفداز ثينان

 ل

 وه ةاشمساداسحاوهلوق

 مد_قتو سوماقلا صن
 دامحامأع وسوف فاوملل

 هىيعصم منك ةاشومسا

 لالاءاذك هوانلو هلوق

 سوماقلا فىدلاواطويضم

 طقس" ىثاعللاكىبللا

 نم قرامورمسل رص نم

 ما لمس ى> لولعلا

 ميم



 هرتز توافر م ملا لسن "3
 لاقياك ٌةديدّش اوس عامو ةعاساهامسهيف موقت ىذلا تقولا'هلقلفريظع مه |.يفثدح د ف همسك 3 2 كوت لو كرف م ينو و د كر ا ف

 مد هد

 يا لالا هام ادا مكن ريع شمولي "هلل

 ظ تااقف كمن ا ةارعالل رلاةو دعما ةعاسلاو
 و - 5 5 و م - ةداع مس نت

 ريسدف ةحاح ىذ ىلءامأو »* ةعاستناون السك ىلعامأ
 و 2 2 4

. 2 00 3 3 3 
 ءاعوسلاوعو ىذملاوهو عا سلا نمذوخ ام ىاوسلا لاق كا عالا نبا نعىر_هزالا ىح

 ىهملاقفىذولاامةبْو ردد سعوب أل اكو هءاعوسده_هنبت اهتم اذا عسعسلاةيو لاق
0 . - . . 0 2 0 

 لحرلاعوسادقو ا ءوحو ءاعوسلااندنع
 3و و وم ع

 قثيد-ملاىفو ءىقلا ل.قوىدولا لمقو ذل ارمصقل اودملااعوسلاو كلذ ل عفاذارشنأ او

 تيهذاعوسلبالا تءاسوملاوو داو نيسلا مك وهلافو ىذملايمرسفةوضولاءاموسلا

 برقعم ةفذللابلطءابواولا اوبلق هت ملا ةبهاذ غايشمتفان وان اهتعساو تلم او كرما

 2 را حصانا عام ىألبالا ٌثعسأو .ناسبا ىعاهو مؤ مسمن اكتح |
 عامشضم لج 0 عضم عبس لجر ريم و عئاسعْئاض وهو عاضاعوسكئشلا 0 7

 رعاشلا ىربرادشنأو لاملل عابسم

 عايسمر رذولا لاقل امعشلأ 5 ةاشةاشدامجأ أل 3 1

 ةعالأ يارعالان ا لاغوزيقلا ىلعبوصنمٌا شو تام همر اناستما سوما ةلاىفعاوسو هلوق

 موقا نأكل يقونا دمه ناك مص 2 |عاوسو 0 اونوعبطملاةعاطلا و ىكلهلا || ارقو خفلاومضلا:عاوسو

 5 نصب مص مس ٌعاوس ىرهزالا لاه هلا نوح اهرب اكون ءلراصإ مالسلا بلع ليلخلا هب

 3 0 دو هوديعف ةيلها+سا لهال سلبا هراثتسافهنقدو ناف :راعلا مانأءللا هقرَعق اللا هملعحو و

 عاسناو عاسنا دقو ضرالا هو ىلعىزاخلاءاملا عملا عج ةيلها1ءامسأ نم مسا

 سم دس ع و مس ان ع ع و ه7

 ىلعىرحوب الاد ا ا بلا ولابد دجلا

 هءدوعد

 .د ةهمصو دو دارو سو هم 59

 ل 5-3 00 نطبح نهف

 طن ذلا نَملاءنيطلا لدقو ئوطلا حايسلاوعاسسلاوهلشس ما سنا و ”لضافمللانه لعف الدقو

 قاطقلالاك عاركن عةريخالا هن



 ىاطققلا لا عاس وتاعاس عجاو

 نفد ع نيغلا قرح د نيسلا لصف

 نحس ا

 مهب رحأ مساوملا درا را لاب دربال لورا طوال يا

 ى 9 صد اق سس

 3 ةعئاس ثالث لبالااولاتو ةنسسحةعناسةقانو مهبءاسنلا ةنئف ةفاخماومل نأ سشدرق

 نضوندلا لرد مال ىلا ةطقاسل اناضركلاو ةطضولملا طوسولاو مَدعن ذقامدخاات تاس

 درا ةنال ىهو اهلبقنال/ لاقف اهلشب : لفءافلذتا ضعبل ةقان ىلار ءاىدهأ رعشلاقو
 1 © ها نك

 عايسسم ىبمصالاهاورو حاشقللا فرك 9 .ن تل عابرلاو قالا ة سلا عانس لا عابس عاف

 سحوو ا 7 ة - ع رم دم 65

 ةعانسعن_تدقو ءاعنس ىننالاو لو وللا حسو مسالا لاع عفت سمح ع نس فرشو عان رح

 83 -وهرمع

 ةيورلاق اعونس عمسو

 ةضص اس سادع ص م سوو سم 5 25

 عينسفردبلا ماسق 35 00

 مءو هد هد

 عئانسلاو بلع نعمرثك اذ هعنسدقوريثكع سن سر همو ردشلا ماع 6 أةعاتس ف ىأ

 راهنلاولمللاءازبأ نمءزجةعاسلا ع وس ) ةيتتاج جا ولالا ىفٌقرلعلا لب ذه ةَعلَف

2- 

 اعاسسمي و ةعاش 1 5 جافك ىداقير اك ايو

 لمللاوةعب وسريغصتوه#اراغباصأ 3 درخلاك رتل نهر زروال

 ع وسدعدان ءاحو ةعاسةرمشعاتلل امهنمدحا او لكفالدتءااذاوةعاسدورسشعو /عيدلا مكاو أو

 2 و دب ا عابد وأ هنملهدعيىأ عا اودع ولمللا نم

 ىف نق ةمايقلا همق موقت ىدلات قولا ةعاسلا, عي نومرحا مسي ةعاسلا موقت

 مساةعاسل اا لاقو ةماسقلا ةعاسلا و اذه ىف ةعاس ةمارقلا ترمسن اف ىهةسعاسىأ

 اهنالةعاس ترمس ةماسقلا هيف موقتو هيف نوشعبي ىذلا تقولا ودابعلاهيفوعصتىذا تقولل

 تناكنا لاقف لبو زعهللااهرك ذَا |ىلوالا ةحصلادنعمهلكق الات هووف ةعاسف سانل ا

 رركتو ةعالااملات>رشوةعاسلارك ذثيدلاىفو نودماخمهاذافةدحاو ةدمصالا

 نعةرابعنوكتناام_هدحأ نينععقاطت لسصالا فةعاسلاو ثيدحلاونآرقلا ىفاهركذ

 نم ىلقءرسنعةرايعنوكن نا ىناشلاو"هلللاو موملا عوج ىه أ نب رمشعو ةعبرأ نمءج

 ةمايقلا مو مسالريعتسسا مث هنماليلقانق :وىأراهنلا نمةعاسْل دنع ت ساح لاق ليللاوأ اراهنلا

 ة_ةيفخ ةعاسام أدب ربةماسقلا همف موقت ىذلا تقولا كن ارا لك ىفةعاسلا ىنعم احلا لاق

 يي نرعلا ناس 5 ه)

 تحرشو ةعاسلارك ذ هلوق
 ىو لالا ىف ادك خلا
 مول ىهةعاسلارك ذةياهنلا
 هيتكر ركحتو ةمايقلا

 ريمعم



 مل لكشد طض طرح أ : هلو5 وق

 قد :وةباهتلا ن 0

 لصالاءاذكون دوذلا مضياهب

 هسيفعهبتكريب :كهنارهظي و

 ىفط ضن اععس ردو هلوق

 ناعمس ملا لكششب لصالا
 سوماةلا قو نيسسلا عم

 ةرامعورسكلا.ناعم-ريدو
 رسكب لاقي ناععمربد تو قاد
 ,سععم يتك اهو نيسلا

 (عس) -.نيعلافرح م نيلالسف 0
 < 9 ل ءو مه ك - ههمو 52

 ىو ربو ردع 000 ميرغعس رف عزا سا اقل ةخلل نعةردلا

 اذاو كن ”تاهملا ترظناذا تلا "للجلب اةباشلا عيرملا عسب رلا ناكرسسفلاقف عطول

 بد و

 امآو كلذعسبتن بتنا هلو بن ذل جوز مج ىلا علا مأو ثني يلع تأ

 كما "كسوة و اوما تاخداذاكه-وىفةللاكلا دوبل هاطعسسلا
 ور تقدم

 كعتنبف ملال ىذلا لل ام اولاك عملا هلاقي ث يلا ناطبشا و 0

 [مكسم أنا ولدلو عاضا مقلط ناف اهنطد اذكل َت رثث ىلاءادوسلا ةمدلااه ل ةرعسصقل ا

 رى5ةهود و مادو 2-0

 عمسلوُع مهضعيلاقو فقلنا ريغصلا عمعمسلا س ارلاو كفناعدج لم ىلع اهتكممأ

 رماد وس 0

 28 7 ب 928م ءروج د 5 ىو رع

 من نا نمل لوغابنكل أو د هلع فتم ناسنا ,تسلف

 و5-8 مع هم ع

 2 عمعم كاو سأ 0 ثلا قرم هسأ ارو 000 -> قف

 عدو

 ْش ميلا 0
 هرم دك 2 ع

 ك1 جس رك قمقدلا لب ودطلالاجرلا نمماسملاو

 - ى هو

 + 0 وعبمتو تالا ند ةعماسما ل معلا لاو بسسنللاهلاهةتلشدة ماسلا

528- 

 ناكل بقو هنامما عك ار كوعرفل !نمنمزملا لججرلا اناعمسو ءاماةناعمسو

 د يب ؛او ىمدال 0 اا كلما دبعو سماع اعملو ابيبحممسا

 - و وو هومسو م 5

 راب اوراق أ 5 اوتلقو نبعمسملا ترا

 كان هامه بيج لا رك زا اباء نينا فسنب /عمسماا اكمل ادبع وكلامامهةدسع ولأ لاكو

 0 عديم ( موبار 0 كلملاد_عو

 و -ه-

 ىلقو يا زازا قللكسجالاو فاك الًطوملا يسمما ليبجا ديلا مركلا جتفلا 3 مدا

 فعيرم رسلا لح رلاوهتع رسل عديم هلل اتي بكذلاو بلا مش علال كالو عامتلاوه

 دك دو ص

 معو كة سأرلاريغصلا ٌعَميمدلا ىربنا لاق ( عقم ) عدم هحئاوح

 اللا عسا (عنس) فيفا بئذلا علمسلاو مم هلا عع ءارقلادحاد لاو
 سو عاد م

 ىكتشا لجرلاو عنسأو عدم مو !!فوحىف خس لا اعل ا نياعرلست تلا

 ميسا و عارذلا وبكل لصْممف يذلا ع عنسلا كارعالا نبا خس ةرااوهو هلطذس ىأهعشسس

 ايس دقو لاج ىف ماظعلا شامل ل صاغ و ل ها عينسلاو لاجل



 5 ةورعلاعضوم عمسملاو هل و هلوعمسف 1 ا لءاطق ناكر باطما نس مر مكلو لاقف

 لع :وادالاو ةدازملاو وولدلا طسو ف ةورع م لقوو كلا رخزواحاموع لقوةدازملا

 وأن هلا دبعلاهولدلا َلدّمعَتل ل يحاهيف

 6-0-3 5 ارا ليك ذلَدح

 لمقو اهلماح ىلع لإ :رقرملالا المج اهب مل ساينس :ورعاهل لعح ولدلا عمسأ و

 نيباوعج اب قتسي نا ىصلاو اج رخأ ةورعابمازابولدلا لخادفةورع عمسملا ٍ

 ئحارلا لاق را تل وفذلامه ودشو ندورعلا |||

 ىلا درولااذا وللا عمال 2 تل
 س ع ةهم59-9 مو هم هوضص 56 1

 اند 20 دقولدلاو 23 اركي دعبارعتلأس لاقو

 ناعمسملاو لااا ناعمْسلاو اسالي ا دق طي لق لبا نماركب هلأسل وقد

 لاك ل دا ممسأ دقو رثملا نم بارتلا هنحي رخأاذا لس لا فور عف نالَحدت نانا نابت 0
 نا

 ا املا ناري نيدسللا تل رالوتي برسضلا ضعي '

 نث ارا تاودأ ْ نمناعبمسلا ثيللا لاقت اهفوةيكرلا ل او نعاهان ًأىأت انما اعهتأاهرافتحا
 ترو نابروج ناعمدملاو ضال ةئارممىرونل + ذلا نمل البول نادوم 7 واسد مس 3 :

 وسع 27ةس

 و عبضلا نمِيئذلا دآووهو بك م عسبس عمسلاو ةريهاتلا ىفءابطلا بلطاذادئاصلا اهسهب 9

 عاش لاب م نم عما اوهام زول لا |نم مم أ لثملا

 جمس نم عمم أ عابلا ليوطرعأ 37 هتان 1في يدم
 3 ءوس 3

 رعاشلا لوقءدهاش ىربنبا لاف ةهادل ثلا سارت

 وءم 02ه س

 رصقوأ لاطّّدلاٌثيسحلا لمعلا عد درتسلا مع !| فضلا رم * اعمعمس الرو همق ناك 5
 ه2 عن د 1 9و وى عد و ع 5و

 لاق هم رحلت عمععم نأ طمس بو عمم ل وع ءولعلعو وه و ىخاملا شمكدملاوهلبق 200

 5 2س هن 5 ننس هموم ]7 نضع ا دكه

 نم ع معمم ى 10 ىمنودو تونداذا #3 ىدزوملا لاجالل ب و

 نالاف دل مسومتم ارت لبست لوس سل
 ءاملا نالابورالا نوكتال نا فنونلاونج نمهمفنا ىرتالآنونلا الاهبورنوكن ال ينس .: 3

 وهوفيفخ عبرسىأ 00 0 عيتتلو ىلع د دحىفو ةلاحمال قالطاللاهدعب

 م. مام 7

 مع ص ع ع

 ناسلن با لأس ةريغملا نأ ةناوع ثّدح ةس”ذ دو رمال قمم [لضاو رهشأ نذلا فصوىف

 5ذ5ذ5شش20202ٍ_00أ-050_-_-_-ٍْ

 سوماقتلاةرايعزملا ةئااوهلوق

 هتك هاةهادلاوةعللاوا

 ميري



 | فو ن دوعجسل ث رحى امكعمسملت أ و رثأ لاق نافع ملكمال مةياصصلا ضعبل لمقثد ١ 8.نس وددرر ىو
 9و ماد 725-

 هيمّللا جابت عمم نم لوغب سو هءلعدلا ىلصدهننالوسر تءمسلاف ىل 5 ابدنح نع ثددملا

 - 02 اك ع

 عمو فيلا نع نهي عما رمأديلا تلا ىأ نالوا ايفان

 هلعف لوقو كرو حسم ايرشل ريغ أ ماعط نمد عمسامةعمسلاوهرك 1 !ا|ىقنالغف

 كى الو يدسرو ىسووت
 توتو اصمم ةيعف سة ارساو ميال هناوعمس) وسانلا ءاريل ىأ ةعمسو ءاير

 2 «ءموو ع

 لاق ةعامتة عدس ىأ ب وقعي ن ل ا فيصلا ةنعم»و هلوق

 هير جمس اك. 9ليل# حت لم هسمه# مدعو هس 2 9 ني رص اس
 هةئظد 1 تقلا لوح خد لك ةرطل فبما 0 هنكلمكلنا قرظن 2 3 داعم بسلا

 ىوربو بئاجا 000 1و | طسو بئذلاك ىو ربو 78 لإ 0
 00 0 2 دع هده ا 2 0 /

 ل 35 1 ا و ميلا“ 3 11 ا ىلإ || هس مهيتكاعي رأت اغللا

 ْ ءاعدلا فو 4 200 ععتلا ىلع هرصن امو هعمس أ ام ىأ عمو هيرصنأ هلوقو رظنلاو

 الو ا ايار عمت انعم علب عمتو علال عم رخل لام راغأبالاممنمسهلا

 عمو خبال و عمنا ه.تالربخلا لجرلا عما ذا ناسكلا ءالو دن حمس : لبقو مليت انح

 هلدحنوالو ديدعوبألاقاهضرعو اهأوُطاهرصبو ضرال حيو غل الو ىهاودلاب عمسأ ى 5

 يانا ٌررعاذا اه در 1ع دال تندو هسفن لأ فارعالا نبا ىحو ءالّناهانعمامنا

 نابحير ف اذكباهربكتال خالي راو اهتخأنا ل و وهني أىردبال ث ثيح

 اهرصب و ضرالا عمس نيب لئاور سانام عت 10 ارضال ةياهتلا فو اهرمصبو ضرالا عمس

 ليقوقيرطلا ىلع عيال هنالهجو تت نيأرديما ذااهرصبو ضرالا عمسنيب نالفحي رخ لاقي
 اهلهأ أدب رقلا لأس او ىلاعت هلوقك مالا مهرصن وضرالا لأ عمسنببتدا ارا

 ع 200 6

 اه :رمصنو ص رالا حمس نيب هسفن قلاوهنياىردبالث يح اهاقلاو «بفشررغاذا ل>-راللاةدو

 اهعمسدلا ميول لجرلا نأ اهرصبو ضرالا عهس نيب هعم ىسأ حر أوق عمد سعو الاكو

 ةعانشلا تدكواهنكلو عمساهل ضرالا نأسلرُمَشلا ضرالاالااههرصبب واهمالكع مسي دحأ
 الاامهرصببالو امهمالك ع مسن الى ل يثوه ىرشزلا لاقو اهصحذلا لجرلاب اه 0

 ضرالا عمسنيهسقل لاقي تيك سلا نبا لاك" .همدتت ىذلا ىركيلاوابتخ دعت ضرالا

 امووبطخ ناو نب كلملا دمعت ريس فو هعاطأ دل عمسو دح | اهبام ضرأب ىأاهرمصت و

 لاَعذ 7



 0 يا ا 1 ا ا
 ا 3 5 8 . «لباع 3ع 5

 4 _(عت) _نياافرع « نيلالسغ
 الق قت قطان خول

 9و سا

 ندا الو دسافمالكىدنعوهولاق قعر 2ع نذأث عمل جرا لوقد ْن 1

 ركذلا هلك امّسلاو ىنايحللا ن ءةريخالا عمشلاو :عقتلاوءاوهالاو عدلا لهو نوكم نأ

 5 روع

 لاق لمحللان يذلا عومسألا

 ىامم هتعمل لع #* ىوأتال عراق مأانالا

 اما 000 خيوذ مأاذه قابلا انور عاشو ناقشت ح قل

 7 <86 م 000 1 00

 3 ماكتو عاشفدن تعمدام عام | 0 درعا ل ودنا نمد 78 5 وعملا و جيزاماو نبت

 ديقتا امس نمو ينعم ةعمسلاوءانغلا عامشلاو عامسن اح توص نم نذالا هنذتلاامّلكَو

 و

 باعث هدشنأهلوقو عمم

 يصد و 1 هد | دس ص ه2

 ني انس دهدعرطو 2 ةرامروناةعمدمو

 روجالاةرامرلاودأ ارملل ”للدركك تال تذ :أوهناعب امهم "نادينا لاق هرسسف |

 هاد عدوهم #7 2ت هرسو 5# و5 -_-

 ىلع كلذ لكو ارحب وسما لدم ىأ | ىه صاعجسمان الف < لا ثعبان هلل ماعىلا احلا بتكو

 ملتس 2 هو و هدم وس وورد

 6 دو ةعيمال ل 4 ركل ذ تاعفام وهعيستل ىأ أكلم اون ةعمسل كلذ تاعف و هسْستلا '

 هنع عاذأ ل جرلاعمسو هش دعمس تيل معي او عادلا هيعم ا كو هقسو ميلا هعهسأ ب

 0 ل

 عامسإومشلا عميس ن "رمو ىرخزالا لاعمابإ سانلا عمسأو هصضفودربشو هيددنواسع

 و5 يع و ةه م همم وو سودا همم عة وه

 تعمسو هبت دديوأ ري ا و تحدت تيب سو هتلغتنا ىلهلوقخبقلا

 هم 39 2 -(و 88

 هل عماسهيملتا مهمل عي سانلا 0 ثيدحلاىفو فلم - ةّشو ميقلا هتعمس اذا هءتلعشو هن

6 - 2 

 لعفنال يسوون م لدن هقتلح عما سةهسقات عماسأ ىورو 2

 ىأ هندقلخا عماسملاٌعمسدازأ عوف ص ومهف : قل عماسءاور نم ىرسهزالا لاك لاح هاك

 عماش ىلع اعمسأريسك مث عمن أ ىلعاعم سكس بصالا رهف عداسأ |هأ اورنمو هطدق

 اذهب هةلخ حماس عمشبمللا نأدب رهعم ب ملاردصمناكو واردضمالامتا غهشلا لعشمت اكلدو

 لمقو همطعي نأ رع نمهنأ ولف ناو هللا عمت لمعت سانلا ععم نمدارأ لق و ةمايقلام ىو لحرلا

 املاص الع لف نأدارأنمل_هقو أوت كا ذناكو سانلا هلا هعم#/سانلا هلوعيدارأ نم

 هلعناو هّضرَعغسانلا ىلا رهاظد وهن ععسي هللا ناقهملع دم و ساشلا هعمسلةرهظر مث سلا ىف

 لا ارنا رطل طاشزع مالقال/ وع ريلبقو اضلاخ نك, )
 رادومدم و 1

 هيمو ةوربو سادالا هعمل ىاءابرو ةتعقن لعام ثيدا أ هنمو هيذكز هظيو يطق



 لصالاباذك ةءومسو هلوق

 عوعسو سوماقلا فىذلاو
 دعب وروسصك هحراشلاق

 اهدازدغل كرئدقف اده

 عبس نذالاق سوماقلا

 موععم مك بفراقك

 (عمجت) نيعلافرح #4 نيسلا لضف 4

1 7 
 عومسمنك ارذأ نعرزعيال هئامءاو ل- وزع هنافض نم 000 هوه

 وثو اريصياغيمت هللا ناكوليزعتلا فو ةغلابملا هي نمليعَتو ةحراجريغن مس! وهف ىشنأو
 ىتلا لوقهنلا عم-ذقىلاعتهتنا لاك لسو هملع دنا ىلص ىلا لاف اهئ لكمعم عمو ىذلا

 ىرهزالا لاق ىلب م-فاوكتو ىهرس عيدنا ودعا رخآعضوةىلاق واج و زى كلداخت

 يفعل 7 0 دارنا مو ناز 5 ارف عملا ى قععميهسلا اورمسف موق نه بحتلاو
007 - 

 هقلخ عف كالو لق عملا هيبشنالو فر يكتالب عمموذ عيمسو 4 هيك ع نم عضو هريغ

 نابرعلا مالك :[تسلو لاك ناسك دينع ذكي ةاقت دع ضصو اع هتاف صن نخو

 بركي دعم بور لاه د قواعمم نوكيواعماس عملا نوكي

 عونه ىامضأو رو 3-9 عييمسلا ىاذلا ناكر نمأ

 اة عسلا نوكينابرعلا مالك مرثك الارهاظلاو ٌذاشوهو عملا نعم تيبلا اذه نول
 ول اياك مدع هر ع 5.و و ه#ة# اى م

 ةعمسو ةعمسوةعمس نذأو ربو ريبخك 6 .هتدانمورداقو 1

 ََ كى و 2 2 51 07

 هققنا يكن متذآلا قرق رقوام عمل أو اضدأ 1ع عدل عيمسلاو و ةعوعسوهغامس و هيام أتتوه وةعبشلو

 ع لاقي املعا_ةسالار اريك اك اذا عامل 1 حس أ هباج ناساف اعمسناسلاتي دو

 مهن ًاامقدحأ أ نيسهجو ىلع يذكلل نوغامس رد لة رع رو رع كالا هن

 سانلا ىف ةوغيشرلبدكلا نوعمس مما هانعمنوك,نأز وو اوعمس |. ةاونذكي ىل نوعمس

 عك ةواشغ مهراضتأ ىلعو مهفمم ىلعو مهبولق ىلع هللامخ لوز عهلوقو دارأاعلعأهتلاو

 ساو !ةذغاوام فت مبنكل او نورص_ و كوغمسلاوناك مهو مكرفكت مهيولق ىلعغّسط مح
 مس اض ثترح رياص ع ه ه8

 5 م0 اماما غ* اولاخاك لقب اور صن لو عمت لن كا راصف هيا ىدالامعتسا

 دحوردصلا نغم عمسلا كااهدحأ هححو هنالك هنقو مج عامس ىلع هنمدارملاق +وعمت ىلغ هلوقو

 عضاوملا ت ةذ ف مهعمت عضاوم ىلع ىنعملا وكي نانا او عمتالرداهملا نال غملا هيداربو

 لاق اك عهعامأ ىلع الادمهيلا عمسلا هتفاضانؤكنت نأثلاثلاو لدعووذىالدع هلو ناك
 ىه م2 و

 عاملا ع قون درعلا مالك فزت اريفك لكم و مكَق ةفاذ فئات ع نصدق 3و يظعمب كفاح د

 وم 6<

 هتساو برر لاو وذ نأ ع ىرهزالا ولحو عيماسأ

 22ه هو 7و و

 بعل هيرضن ا ىأ ؟اذكو ذك لحفل ادن كد تعمل اه تسلا لاك اهد_حاؤدرفب العماسم

 ٍنرعلاب هادم نم سلو فرخلااذ_ممثدللاءاحنيأ نه ىردأالىرعزالال ا كلذ لفي

 نا



 0 (عمس) نيعلا ف رج «* نيسلال مق ظ

 ىلع عمن عج -واعمسلاةل 5 مهو عم 0 ىههعماسمملل "الم ثيدحلا ىفو ناتعماسو ىو ريو

 هس 7و مس إ- و

 ىفأ هوت مكيلع قنح هناو براي ل زنا دم نال هج نأ ث يدح هنمو المو هباشكس ايقربغ

 دا ارقلاذخ نال لاصفتسا حارا 0 نمو رأى أ ناد ل نع ىنعب عماسملا نع دار هلا

 اهنمعزتنلا !نوكمف يا لد رستم اصلا طال ون نادل ةيادلا نع

 9 و و 65 - وهدد

 ىذا عممكلذ اولاقو عمو ىارع ىموشو بصنسس و عفرب عمسمو ىأ ص موه اولافو غلبأ
 ودع

 لاقاهعامسا ىأامعامسو اهعامتو اهعمسو 8

 ورع نب ايكلا خريج دوعا د ألو هلا عام

 7000 اعانرلاة "املا ئاطعدسَيو *« لاق م اعامسإ لاق هنأ اكردصملا عقوم مسالا عّقوأ ١

 نأ تايم لاقوكسقنسصتملاذ كاذلا# انت تلق تش نودي وسسلاف كئاطعا

- 

 تاير كلذتد+خ اولاك ودب ويسلاف كلذ نك 0 م ورق 5 ا و 9 عمسو كد وهن ايلف

 ىأّللا عمم مسهلوقو تالاف د عماسنا ودرط هريغهدنعا ذهووإ_عفريغ لعردصملاا اؤاحاعمسو |||

 هدهاش ىربنيا لاق مادبا عمل كاردل ثم عمساى ٌاعامسم هاوقكادكو ى : وم عما

 هه <ع

 دو ىدعع 0 أن دقو لاك + عامس الكلمات :ساعامسف #2 رعاشلالوق :

 لا أ ىأ قاعد ميسا لاقي ل قنو هدجس باجأ اى ادن هتاع وا

 ديزو اهدشنأ ام هيلعو ُلوُمَشلاوةياجالا !
 -ّ - ع ١٠ه زو هد

 لوقأام مسن هللا توكي #3 ال نأ ته تهل توعد

 نتي رعت ميلا تيدا اثير يعتاد رد امى افرع ْ

0 2 2-0 
 هللادمحي عماسعمسشي دالا هنمو عومس هريغدل بال يالءاعد

 انالو اوانملا نسحأ ام ىلع ىلاعتهنااندج دهاش اداوم مل 2

 386 و

 ثودحىفو ريصاارهظ.لرشلابو ركشلا نيمتيل يارا تخالاو مختل دال سحو همعلن

 هيفءاعدلا عاتسال ٌقَموُأ اع 0 الا ليللا فوج لاق من تاعاسلا اى هللاقه ةسيعزبو رع |

 هلع ضرعال ؛لاصضلا ثيد لح هدمو 01 هليلوم اص هرام بان نموهو ةياحمتسالا كو او :

 9ع هع

 اباولاكرو بلقلا ىف محشو لب اديريهسنم عمم ًالوق مق مم لامالكه نم تعسف لاقت مالسالا

 ىذلاو كلذ ىرمأى ل هعفرينموهنمو هراهظا لمعت ملاربعلعفل ارامضأ ىلع وصنف ةعاطو

 86ص ومو

 اولاَعف هودعو عماس عسسل روكا دكه يلع بصل ىدلاع هل 1(كهراهظا لمعت_سمريغ هيلع عفرب



 (عمس) نيعلا فرح #* نيسلا لصق 1 84

1111 

 يدب عقاسة أر مان ا اره الز1 كراع مرا :نيالاتشا ملط زاءأف

 يقأو# م هلع ا »ادا عا د و

 هقنع ب رض هنوالع عش ىفو ساف | عفلصف ةغلل_-رلا عم ل | (قاسواهيعارذ ىلع محال

 لاق ةملك مسا حماس و ةديدشلا قونلا نم عمل لاو
 8دوس 3 ا ةءرلو 4 52 هس 8

 عقفلس كدصت امثةدر طم د* ةنسقو نمةمكت ى دسالف

4 

 داب سليب عاهل يو يغازل ناكل قالا (علم)

 5مو 0 3

 | الا ةةفابوللا قت لا و اهيفئثال ىتااراغقلا نوضرالا ىشو عقال عقال

 وو -ءو*+5

 ةفطخ ىهامناو ميغلا فراطتسسا قربلا عقتلساو قد 1 ور اي

 - اه جرم

 ىأ والمقاس فر لنقلَمفةغلر اعقل هتفطخ عاقتلسلاو تن

 داك 6 - س

 بئذلاءامسأ نم علس (علع) اكر اكرآدتماناعل عماذاق ربلا عاملا حرهزألا هقتضورط
 ددعو 7ةرسو )و سوس

 0 د دونجناكه مالك همعتملا عتشتتملا عطتلسلا 5 نيلم اللا ع ا اسا)

 شريف هلالخ هانعم بلعت اكو ده شوهو عمسلا قلأو ,ليزتتلا فو نذألا سمسا

 ردصملا عمسلا مه ضعب لاكو ىئايسللا لاق ٌةيعامو ةعامسواءامتواععنو اعمسسعمسدقو هريسغل

 ن ءهريغو ناسذالا عمم مهسلا تيكسلا نبا عاما عجلا ودذألاا نيأْءوَسلاو مسالا ُممَدلاو

 لذهلالوقامأو اعج وادحاو

 َ ءاغدم امتنع ىلحو 03 هبلا هعماسدراساف

 5 ىلاعت 5 هأنإ هيعيم ا ريسخلا همقنر ومعلا | ناكل ةلزو نذألا عماسلا,ىنعهناف

37 

 0 أن نيؤبنمالا جن لا تاوقو 0 0 0

 مم هه 2 هع 00 م0 مع 2-02 .

 8 0 1 0 4 و 0 ١تلق تعدااداف ىعصاودنلا دملاو هل حسا هعوماو توصلاو_ءعس مل ٠م ةلْز 3

 ىعج هلك! تعمتو هيلا تعممو بلا تحمست لاقي لالا الملا ىلا نوعمساالا ىرقو هلا

 مهسملاوةعمدلاو اهذ < ىلعالا الملا لأ قوما رولا هااذ_هلاو 00 ىلا ءّدهنال

 7 5 د.وو ةةمم 7 وس 89ه هد

 اهينمالكلا لخدمومب عمسي ىذل اهقرت ممسلالبقوذذالا "هل ح نسأ ن نعةريخالا عمسملاو

 نذالاةعراسلاو عمت ىذئشلكنم نانا ناتعماسلاو نما لاو نيععسملا ميظع نالفلاقب

 هتقانندا فصرةف هرطلاق
 مد # سامو ع ومد 5 هم هو

 ١ درفم لموت ة اش ىعماسك 3ث امهيفوتعلا فرعتنانلوم

 ىوربو



 ©عه 0 (علفس) 2 قعلافرح « نيلالسف

 رد هل. 0 21 ود فس م 1 1 عم 5
 نورطعف للا ىفامن ودع د ورانلا ايف نومرمضي لسقو قربلا يسن همملارانلا بهلب

8 

 فاطلا كرولا لافاوعز

 0 و هيوم 5و ووو 4 ساق ش

 رمشعلا تامل كنور #3 مييعس باح لاجرردردال

 ري ةصو 2 موسع 0 0 -

 ريظلاو هللانيب كل ةعيرد د ةعاسم اروقيب ثنا لعاجا

 ناك كاشي ةقرو ذو ضرالا فيلق فلو هودلك عا دازوأ لام ةئنحو أ لاقو

 نا ةارّشلا لهأ نمىلارعا فريس و لاك ىلكلا ةحارامناك شرفت هلقب وهو بعز اهكوش

 فتللنت نابسٌقاهل نكلو اهل قروال اريضخالامح قر هنأ الا سعت سلا ل مرش عل سلا
 طقفدورقلا هلك ًاتفدوسا عمأ اذاف راغص بنعلادبقانعلئمرُم هلو ٌكِبسَسّشَتو نوصغلا ىلع
 تلصلا بأ ةممال هعيش ٠]

 - 8. اك عا

 اروةيسلا تلاعواملتا "اح عع امرء لت موام عل

 رقبلا بانذاقرانلا مأ رضارمه د منرعلا هلعفب أم ىلعا دهاش تببلااذهى :رهرالادر وأو

 ارش طدأت لافهن .دملال يح ليقوهّسر دملا برش عيوم علسو

 قو وسوم
 لطب م همدال سل 8 ملسنودىنلا بسلا

 ١ ةدصقلارخ 1قلاف كاذاو ,:هيئرتارش طبأت تخأ نا ىرقتسلا تيبلا كرين الأ ٍْ

 قيء وم -- -
 لفن ىلا دعي ىمسج نا 5 ورع ني داوسابا,منقساف

 بيهن 1
 ومد

 عفلسلا (ع) د 1 سا وىرفتسشلاهتنانالهناتنثف تشفارش طدأت هلا ينعي

 ث ةئيرحةطيلس اوسدشفىنالاو رك ذلا علة لضأو طيلسلاو هلبقو روسلا*ىركاعاصشلا ٠

 تاعثدشأ ايه ا ثملاةعد سيلا معلا هليلقلا يهل دقو

 واعد مم هوسروه5 دى دس

 يورع اعلا ةعروووبلا ماا علك ام م نمل دبامو

 وى -هد ني 6 سا و سوه 5 6-0 و رم « »قس

 سدت عاب ل جرو < ءايحلا "ليلا هش ةادغلا ةذملاةعفلسلا ةعقلبلا ةعفلسلا ندرشْث :دجلا ىو أ

 3 ًاولاجرلا عي ردا ىه تأ لا كسلا ترشادردلا يأثيدح فو ةىرتسابلا |

 كابن رق استقل هدر سعوا يد وشل نك | ء اهالي وو ثوملا هفضل

 ىعي دمهم هم

 ناد ناو عفلسءامهف ةريغملاثد دحر عئاس تنسزلل راب يلج نت ب#>إ هنءاق

 و ع دلة 5 ني سس سوم اس 2 22د 5 5

 ترص ع فلس مهيرعا 35 بين لدره نم تنام # بيشلاونسلا دنعراعا
 5 0 ف - 5

 (ريثاع برعلاناسل ع غ )

 ررسدياوكادو لاف سوماقلا

 سودماقلاققيعتسلاهلوق

 نيسلا تفي قيعتسسلا

 ةدحوملاءابلا مضو نونلاو
 ةحئارلا ثم تاءئاهتذو

 > ةقررح ذأ

 ىف لقاا لك شب اذه طيضلا
 اميدنأب ىتلاةياهنلاةخست

 رحلا,.هطيض مقفةدامىفاهيف و

 ديوي تك هيدسم

 لصال ا ىفاذكهىناءال اهلوق
 طقن نودب هلع لوعملا
 لأ مالا ادعب ىذلا .ىفركلا
 ها



 لؤقنملالدالانصاساذك

 كولا هد 0 -

 ىعن رلاةسمعم نب ميك هل وق

 حرشفو انهلصالاءاذك
 ةيسن علكة دامفسوماقلا
 ىدعسأ |ةشاكعىلا تسلا

 هييتم تك

 نا طفل دعب لصالاب اب انه

 (علس) نيعلا فرح 0 10

 أس نايحللاو ىلارعالا نياد اورو عولسو عالساهعجبو عدلا ةئيهكح لبا وش

 ىا ارعالانبادشنأو 00

 س- 7 2 ث- و

 ادعرا تك ارماراماذا * ايوب
 ه-- 17 8س اق سس 3 ىلو< #ءةس ع كو

 2 اب ًاودلرومديتَعلَسو هعشعأ ا.افاعلسةعلسا هيد ارعلسو هر :ا ىلع لدي عوأس مهلوقو

 5 0 و 09-3 ل 3 سوس

 ىجدرأ 0 هني ميكحل و 1 0 أ وو تعلَرلئماعلس عسل

 ه سس و ةرمد 2207 8مو

 علسنم مادو صبح ئراينم ما علك قافوقش ماج ري كرت

 دعس هانأ باى نات ةالفل دلل

 اد اك عسل دك

 علسمداهو لطب لتاقمو د ا

 رعم7 و 8 ه و

 لل جامهاهاشفاو رت 3# 0 0

 ملسلاو عالسو تاع عجبا ون ثسس و لاقب تناك معا عاملا

 22 8 هس < مام لأ هج 39-3 1# ©

 ه هرختامةعلسلاو هقشف هيرضاصءلارهسأ رطب بسب جدام كة ةقلك عمجلا مدا

 ٌءاَوّصلا نيسلا 18 00 يا علاه ماكل كنار نلعلاا اضااو

 دسحلارئاسو سأرلاحرخت ردم ىهىرهزالالاقو ةدغلا لثمدسملا ف ثدحت ةداءز ىهو

 ةصخ نمن وكتدقو هريغو قدعلا فنديلا 3 ”اسانوكتدقو : كرحا ذا لل او دل ندد 0

 اذا معللاو دللاننيرهظتةدغى هلاك ةعلسلا لم هني ًرفةومللا اخ ثيدح فو ةضطللا
17 « 

 ل02 2 ع

 ىأ ناعلسيو ناعلسا مهو ةقيلخنا ىأةعملسلا ب ياتو علس أل جرو تكرحت دملايّر 5

 لاق ىلباتدهدب تلا ندر للا كمل و علساهدحا راهعاش اىادلب ١ عالسأ اهاطعأ ًاونالثم

 او لجشملا يي ادحما ”ايهوامانسأى اهلاثمأ ىأاهعالسأ ىدنعلالجر

 نبالوقاماف م ديو "ئشنودأش هب صفار ءالا نيا نعءابشالا عال ىالاو

0007 

 ١ طال مداطلمب مناك 5 اعلسألا ماعلا اهيقْدي لي «

 رش لافَر زمر لمقو تابن علسلاو مسلا ىلعءا جوا اعجسناكناودحأو

 داك ء اس 5392 8-0-7

 رافت علمه اهفامو 03 فهك تاذبجالعا ا!نوموس

 و عكسو

 ا اماما رتل عكسلا بحد 358 اهتءلهاحف بر ءلا تناكحص ةعاسملاهئمو

 نورطم كاف رانا سيم 2 اهمأن دف كلذنوقآعي لسقو انهتمرقبلاروهظَرقوُتف رطَلا ظ

- 

 قرر



 2 (علس) نيعلافرح 35 نيسلا لصف

 د مو دل بدع

 اهيحاو نماهلوسو دك كلا تخامقسلاو عقم لذ قس بيلو عسر نمل حقو 1
 ووه؛ ود

 نضاحلا و ما ٌلكو عقدا ىفدغل ع لو عامسأ عجل واهح او ا

 عاقصلا ف ةغل عاما و عقسلا كلذ موقلاذخ أ لاقي تيملاو ضرالا 8 نال

 هد اس 5 ل ومس 8<

 0 اور ف را هر 4 اا تسلا عقصأو عسب ارغلاو

 ءانواوممامعلا رم دس لاو ع لا م عقسالااتد را عقاسألا عجب اوءاملابرقب
 مه

 ةسعقوسدي لب هددت ناس 1نيسسلااًمو هعرسأو هو سأرلا ىلي ىذلا عضوملاراجملاو

 يرد عري سات ورمعل لاق هنأ ىومالامشالاثي د> قو نس نيسلاب

 كنا ىأ فلكل نطاسنب ف رضلا عقصلا او عقلا بكا اراد عشا أوبجاسملا تسكن ورع نال

 ريسسلان .برضومو عاضبالا برو عَّرسأو لن ىذأ ين سوركلا ب تهاوو لول ١

 لا اجا لهال بارش عقر ا ( عقرقس) ثنايا ههتراسىتحربللا اذهرك دَتعَفْأ كنا

 ءانملا اذه ىلع ىساجللا ف سلو بوم او ريعشلا نمذختي برعلا مالكن م تسل ةمشدح ى مو

 لجرلا عكس ع ةرذلا نمسح ارم ىهوءارلا ةنك اسدكركسلا بيرعت عقرقسلا لمقو
 5 -- عجوز ” نحس هس وما

 ّ كسنو ذخأو تهدر اى مكن باوك ني ىردأاموافسعسس ىتم سوات

 و خي مص همس و مس © سا

 وراك ىأ ءاودك نوف لالش ىوتب لهو ديعم مأث ب دح ىفو .تيجولد تبل ءمأف

 عكسوت ةلالدلاب رهاملاوهو عتاد ضوه لات اريل هرسفو هب وبدساب ل ثموقمعكس لبد

 ىودعلادب م درب نس نوع د لوقدنمو لطابلا ىفىدابقلا عك لا رعتص ل ثمل .رلا

 ساد تس ردا سس ه-

 عكااسو مم خيو فن ل بدو هنلا ضر أن مذخأ» نبأ ىردمال ىأ 3 مكسب رع هنآ 3-5
- 

 الا هكعو س 3< 2 -

 ةلاصملا ىو 0 ف وج تنحل نال_ةنارعالارداون فو بيرغىأبصُتو

 و 0

 علسلا 0 علس 0 ةلاملا نيض درا نمةعكسملا و سال هنو ين كنتم ردوملا

 لاق صربألا علسالاو صربلا
 8هدوص م ود

 مسالا ىو مويس راوفلا سنأ 5 نفل عنو ذل

 رانلاران'[ماسلاو نر ست موي ىسعلادابز زب سراوفلا سناء -:ق ٌعلسأس دعب ورعناكو

 مي 2 َِِ

 0 اعل يراسلاب مدلج علسو ع و دسلاب

 علسلاو عجلاك بار بقعلا ىف و شاضيأ عل ايلا عوام هعجب دابا وسو قشلا عاسلاو

 طءاوهكزعىدأ ى>هلوق
 اضدأ ةيابنلاو لصالا
 دارملا واهتمةخسن شمام .و

 ةد_ثلدهسيوحو تكحص

 كلوقب هتهحجو كمالك
 اعضو ريسعبلا م و لاعب

 هرياسىف عرسأ اعوضوو
 ُح طوأو هسيك اردعضو 1

 اعضوم هل_عج بك ارلاد

 4 ره له ادب ربهفلحا ار

 رفنو ك دع ىلو ىّتحهلإ اقملاد

 هعيضع هك اع هر



 (عقس) 2 نيعلافرح « نيسلالصف ع

 ْ رعاشلالوقهّتعْشرانلا
 ا ع هو هر ومو هدوء < د هم

 عفاسوأ هرم مهم نب نم ”- 1 3 رمدلا وعما ذا موق

2-2 

 م مصرع

 سرفلا ةيسصان عفسلايو هد دواس تالا ءالا نبا ىحو هتيصانبذ خأو دارأ

 حر اذاف كرم هسأردنعناكمربق نمنمؤملا ٌتعباذا ديف تي يسمو هبكريل

 م و 2 35 7

 اهسلهانعي ههحوادو لاعمال لا نمو هدسذخأ ىأايندلا فكم رقانأ لاقودد عفس
 هلوق لد اوهحولا مّ هنالهجولارباس ع ماهم ىنتك اداوسلا,ةمصانلا عضوم

 2 و هع 86 ممصصدلب مز ةهص

 مسيعهنم نينرعلا ىلعٌتعمس 09 هنترن ىوغلا سفتاذاتنكو

 7 8 ةصر

 اماوقأ !نيصصما|ثددحلاىفو مولر خا ىلعمستسللاعت هلوقل ةموهو هنننرع ىلع هتعسودارأ 1
 ا

 ده م

 نمارت د فاطم لع ديس اولا !تغشس لاش ماو انواع رانلا نب عفا

 ةأرصو هعيش دسعواهاورو نيعدراصإى أ ة عفش اتةعوش تأ حو تملا ةففسلاو رانلا

 0-3 .٠ 5 .ه .*2 ءع و ع 9 1 5 35

 ثبد>ح قو هسصاتت دج اهب اكسمىأناطشلا نمةعفس هيلاقيوهانلقام مصلاو ةعوفشم

 ةرطناهبّتا لاقف ةعساهبةيراجاهدنعواهملع لخد ل سوءهملعهتذا ىلصدنا اهنعمتنا ىضر ةلسمأ 206 د : 1 . : 7

 ىه واهباص أن اطل َنأعيدنمتدحا ودير ضل ءقوناطتشلا نم ةمالعىأ اهل اوقرتساف
 مو 55

 ةعفسلا لىقو 3 .ةراااهلاوملطاذ ةرغنلا لبقنماتكرخأ ةعفسلا نأ عملا ذخال لا نم ةرملا

 ناطسلا نمةعْفسا ذهن هارلح .راراكدوعسمنباثيدح هنمو نيعلانةياصالا ةرطنلاو نيعلا

 تلقا دهلفلاك الل افك نماربخادح أى رثله هبات دشن لاق ف تلقام عمسأ ل لج .رلا هلل اقف

 000 كارز لاقملشلاو ةعشسلاو نونللا نما هس نعل نم بام لع تاقأع
 حامرطلال اق ع را ودول ْعْملاونونجم ىأ عوذشمو عوفسمل جرو

 3 2 9و ة5سمع]7 . عه هه

 ع وقسواهل كا را * ا ع

 و رى وسو

 ا 0 0 ةغوبصملا بامثلا ف كاذل امد ا ارابل

 ةغلهمف نيسلأفداصلاب اد عقص جرت ىف و ذيام ٌُس ةدسحلاوءادعالا ن مدعانشملا عقسألا (عتس )

 اهلعج نمهتمناّتغل همف بر لاف ىاقلا لق جت نيسّلكو فاقلا لمقع ىتداص لكل لخن لاق

 1 انؤكيتإ ص لسصغتمو فاقلاعتناك لنسمتس أ نو اسالاداص اهلعجت نم م_ممموانمس

 بهذن بأ ىأ عقسني أ ىردأ ام لاقي نسح أضن ىف نيسل أو نسحأ ضعب ىفداضلاناالاٌةدداو



 ؟__(خلا نان « نيلالسف
 < هع هلا دده م مص 2 همصص هه 9م 05 -

 امدسأس مدا علطمءاشأ عورف * ترك ان نيطالعل ءاعمسقرولا نم
 -. ع 0 ٠ ه 03 7 < و 9. <

 ةبحاشلا ةأرلاى نق داوسهجولا ىفُهعمسلاو ضي ااهرب هع

 دا 9 ءوع و ةمعدم حوويك و 9 و

 داوس هيتخى ىذلا ىش ولا وونلا ُعقْسألاو فسم عمرو ههجوقدوس طقر ولا عّمسو

 *ةهم

 هيةعرسلا ىفهتقان ه.شامشحواروت فصي رعاشلا لاف الملقتر لا ىلا ن درضي
 لى د9 هم 0-0 .ء

 ىدسلبلو للا مدس #3 ةتحوذ عّمسأ اك

 م 9م 9 ل 20 2و5 س

 دودم باس قور تدك نم « عقر نمرظمب اع 0
6 

 4 م - هع مدد
 رقص لكوةقرو ايرسسمادا الا فعل اذو :الو دوس ام زول عتسلا

 2 ومدو س 7 و 8و سا ارم 1 ا ده. ودقه

 اعوسهعفست موعسلاو مشل درر أعفسأ ملظو عسا هكروكشلاو عفسأ

 و5 5 «<و 9 رص ص رس رس اقف نع هس سس

 كل:لوقههو موعسلا مفاول عفا اوسلاو ةدوسو هير نا ترق باهمأ هتسفل عذستق

 ّْ 0 اورانلابعْمَستأ 15 او رنا دع ىننثأ حا راب اجولا دنع نرخ كي :ودبلا

 مع جس

 رادااران“ ىف ةعفسلا ل_.قوض لاذ ولا اةلاكتما تدب ماو دامو ل رول بز نمرادلا

 ةمرلاوذلاه ضرالان نول 9 ايم

 ني ادع مو 14

 نيكل نا اذه مم 23 اهقسابلااهعتق سد

 ضان 0 ارتست بع رلا نا نمدلاداوسدارأ اةلمدوأ ىو رب روة مد نماكورب و

 اهمطلاهعفاسو هن رم رضر ,ءاطلا سو * اهُتراَعممَسَع أقر لانا *« هلوقوهو لمرلا

 ىتعالا لوقدنمو :هراطلاك ةيراساةحفاسلا وهحان#

 نكن ماحب فاهكر دل * وانا
 رد 7 15

 ةطو-.مدقكبا ع ريشوفع يت رمل ادني ههجو عفسو تاما نكنو براضيىأ

 دلاخلاق هتاف اعاشمو عفا هنر ا ناو تاع م داملا فضلا

 هما م هل 998 2 بليرسع زك <

 اعافسد يع ىسراف ف 23 حيرادساو مأن ركشناك سصحاعنب

 2و 0 ج 0 دم ةر دهم ع

 ةمسصأم ةصاملااعفسنل لد زملا ْق او ضيق 0 وب دحاعمس مح ءرو هنيصاش حس و

 م )+ يدع 57 # < 7 انف لس سا

 ةيصانلاب اًدْخأنلل اقيو هنلدنل اوهنئمقنلى ًااهبندخأتل اوامن :ريطنل أ عا أر مداقم هن هتيصان ةيذاك

 كي نار ا ل اًميو مادقالاو ىداوتلاءنخؤمف لاف امك رانلا ىلا

 ىلا اهيا أل ىأ ةمصانلاباعم سل لاكن ماماف ىرهزالا لاك هجبولا مدةمىف اهمال صانلا

 0-00 هقرو | رسمهلوق

 هسيفص# تكل صالاد

 نيوفاقلاب رو لالا
 ىلالىوربو اع. ةدانح

+ 

 سود



 000 ” مو سات )9

 اعّسعستدقانرمتىتحنيدملو #3 همام | ىلل بح ىج تيلازام

 0 ا اة 2-9 معاج #»

 ذأ ىهارك ذي ةيؤر لاق موه اوأرتكلا نميرطضاووطتلا برأ عسع سو هريغو زيشلا عسعسو

 اهلدمحاص نطاخت
 5 مساع 8س هي سو لراس 2 عرش وءد مو صد -2 س 5 ع

 اع درع رمش ىفناك امدعننم 03 اع سام 6 رس اامدنهأت 1 | وسل ندي لان م اوتلاف

 عسعست مهل وقه نمو كلذوحوءانفلا 0 اوهزكأالا ىقوردأ دقدناهنعابتمح اصتربخأ

 6 0 0 مو 5 ب . 1 3 2 ّ

 بقع قرفاس هناكلذو نامزلا فةعسعساا هنعهتلا ىذررع لمعتساو ةرثك 1سهذاذارهشلا

 ع وى سدس ب 037

 ىاعسعستو اضد د نيشلا فروك ذموهو هّسقب ةبانمدولف عسعستدقر مشلا نا لاقف ناضمرربش

 م ا ءه س أ سو صا رس لس ل ]ل ب هده ع

 هاوراذاةعسغسو ا ا ب دج ل وو ربدأ

 لكوهنامسأ ع دية اانا فسخ عدكو مضل اذن واقل اع قسلو ندا
 ا

 وو 2 |

 دشنأو نوقعب هاكح بدلا عسعسلاو ععسعست د قفدا غلا ىلاريغتو ىلا( 1-6 23

 9 و هد, ه وسوم و ذه

 2 .زهللا فق كنت هس ركع 3 هقلحىف سلطالا عسعسلاو

 و هه هم 5- ةهر اوس هدمودب 5 وس

 نما 0 ب زعس عسو لدي افعل دارا

 ريثكلاب يلداوملاب نم عون للسقو بولد اولا ماعم (( عفس ( كلد

 ليقهنمو ءاعشسىثنالاو عقسأ رك ذلا ةرجسب رسملا داوسلا ل مقو ل داوسلال بقو

 ريهز لاف رانلاىلت ىتلااهحافصتد و سفران ات دقوأ ىلا ىهو عشس فان الإ

 ظ-و ى موو

 موباهداو ىلعةينا حلا نيس ءاعتش وان 1 :دخلاقو 21 لج ره صرعمف اعفس ان ١

 تلذبامخادارأ اهدلو ىلع ةهفطاع» وتأزماوب دام اعف دارا بش عدو كئاهك ةماعلا

 قو اهجوزتافود هباهدإو ىلعة اق ةوساوا نول بحت ةوقرتلا ود . لا تكرتو اهسفن

 اناث تدأ ران ؤراده قد رطقفت ًارىناهتنالوسرا.لاقفهلعمدقال ىعذنلا و رعى ثيدح

 دققف لاق مذ لاق الجب ةرسصاهتك رئت ةمأن م كل لهدا لاقف ىو عسا ند تدإو ىلا ىفاهتكت

 صرب ن مكي لهلاعهنماندف يمنا لاك كوخ أعمس أ هلاغلاك كئءاوهو امالغكلتداو

 ىرا ارمسلا ىلأث يدح مهو اةوملاةرمالراو ولختارام قداي كا دعب ىذلاو من لاك هن 526

 ىفابطالعداو دل ءاعفسدق :وطملا ةمامحلا لاقي ودأ وسلا ىلا اريغت ىأ ب ضع نم ةعشس كهوف

 روث ن يدمج لافوق ةوطل اق وذاع اعللا هما تاهت



 0 (معب) نعل فرس« نيدلا لمت
 ىاطقلا لاو تدبلاكوك

 3س م89 و

 اعاطسلا اورد اونامعتلا ىلع د اعدئاوطسكملا الاناوسلا

 ىارعالانبادشنأ وهمس عاطتبا جيو تقاتل ةضاراط ٍْ

 هج 98ه 3

 ةلاع ةعطاسةقان 10 اع ويحل ىلعقنعلا عاطسلا و لسلام ول هش 37

 نزحارلا دمف نبا لاق قلعلاو نا رذبا

 و وع وسس5و مه

 نامل اهمظعأَتعمْلا تح ل ربا ةعطاس تحرم
- - 

 ىلدهلا مسالا وثديلا عاط سا ميدشت عاطسلو وطلا ريعملا لاش قى :رهزالا لاق

 ردم عطس وقوى 0 ٌتدثذأو قارغلا ىاداعدىتحو
 ىه م ود

 قنعلا قى هىرهزالا لاق مئسموهفعسدفو وطلاب هقنعوأريعبلا ب عاطل

 همومك

 ناهدنأام امأذ ةعطس مل | اودع 00 و طط العلاوهف ص «رعلان تناك اذافل اوطلان

 ديللاوعزامقوهولاق ىارعالا

 92 2س

 رمل ولي قانعألاةعطسم 3 3 رقي عدناك راسلا ىرد

 7 كوز ةلوفلتسم زحل قانا هو 6 0

 ل هع 0 سا ودع ا

 فااخ تاناكملا قاهر دنفمالو تحل 0 ولاقةب رضلا توص نعي
 مي دى ه

 عاطسلاو فاسللان ءهذ_هماكتم غس ! عقسمو عطس بيطخو انامحأتوعنلانيبوامس

 ىلاركصلاق هئبعب ليج مسا
 اًقشءالط اذه“ د اللا قال عاطسلا كاد

 هد

5 

 تيزي عيطس أل ئاوقامأ ونهو شن بوجأالج هس باحساس ىلا قالخ

 ماعطلا ن نمجرخامدوحوأ تالا ع ءبعسلا ع عوطامرتفشلال ل

 ماعطلا نم ىدرلا اوهل.قوماعطلا 3 ااضد أعمعسلاو مسلاعب لاو اوةعرعسل , دحاوهبىيريق

 - - و مع

 معو اقرا ماهسلاو لاك ماهمسلا هناص أ ىذلا وهو عسيعتسلا ٠ نم ع وعسم ماعطو هراغو

 هج ود

 عسعست دقو ريكلا عم بارطصاالا عسسل نوكبالو نسأو برطضاو مرورك اذا للا

 ساس نيورمع لاق رع



 ىف اكممامت لا اهنع هلوق

 . سوماقلا حرش
 عالتل اف ديدق ىداوف 95

 «رعفاودلا

 مضي ىسراغا نع هنا لاكو

 ما واولارسسكو نيسلا

 ساسالا ىف للا لظفهلوق
 «هركستفاروط عضد لاظد
 يعم مأ لا عطبوانسح

 (عطس) نيعلا ف رجس د نيسلا ل هذ 18
 0 ل

 و 97 -- 9 : 3 و 3+ هع هر 1

 د ل 2 عوارسفهله!نمفر 2 2#

 نماديدشاودعادعامهالك عسرطو عطرس ( عطرم 1( ةماعلا باور ى وو ارمشق كور
 مو 3

 قرب ن م عفتراوأرشتنا'ئث لكعطسلا ( عطس ضمال اًدسنلا عقرسلا (عنس) عزت
 ةهرع 7 2 جال صا

 عفترملارابغلا ةفص دل لاك 0 رو دونو ارامعوأ

 اولا ع 23 رعت ابتلع ومش

 مو مث يس
 همس 5 وس و,

 اهولدبأ موتا طاسق عطاص لوقا و لامّلااه اصأىيلارانلا ةلوعنلاو تطاخ تنل

 لاقيو هراشنتاو هتءاضالميّسل عيلان بمال فاقلا ماهل الا عم

 قربلا كاذكو البطتسم قشني امو اعرطلم عطس عطس د قءاسمسلا ىف هو علط اذا مصلل
 ةسع و

 قفالافرشتتم نالبقع امسلا السم ناحرسلا بن 1 اذاكلدكو ءامسلا ف عطسي

 افتحو رئاواولكو دعصمل عطاسلا وكن ديمو ا اوبر شاواولكر فاسلا ناب لو

 1 ىعل يا :ر بوما ىلا قرمشمل اوك نم عضوملااذهىف هد ناسا رجالا

 ةدمعأ نم دومعلل لبق كلذلف ةلاك لمطتسملا وه عطاسلا ميصلا نا ىلءلملداذهو ىرهزالا لاق

 قفار سمت ىتحاعطاسءوضلا ماداماو ديقاو الكس اغار ثنادجسفو عاطس ءاب ءابخلا

 ٠١ اول واعطس اجار تسمو ىايعللا نعش ل رأ كل عطسو المطتسمىأ ا

 ٌلوُط كيرلا عطسلاو كذنى لا تراطاذا سلا ةحئار ىندعطسلاسقو تمن راو تلعو

 1 اك ص اس

 "1 تاع وفكرت سو هيلعدللا ىلسص ىطصملا اهتءصو دعم مأ ته دح ىفو علا

 ىف هرك ذاهب الع تصتناو تلاط ىلاءاعطسلا قذعلا ةدسعوب أ لاك ةاعطش لا لو

 قلك ؛و تعنلاىف اسما اع الاو قعلا لي , وط عطس ميل ءلظو ليحل تامئص

 هسأرعفر عسي عطسو عطس عطسدقو ريعبلاودأ رلاولجرل كلذكو سبع هقنع عذر

 يللا فسيتم هرلاود لاف 0

 مو موس م هلم هس هلق 2 دوو هدهد

 بستان امح أعط بو الاح #3 هركش ودب عسل قاف

 خاسنلا اقر صم يرانا ءامسسو بصتنم لي وط عطس نعو

 ياغلاوربت م رملا عطساك عطاس مص دلاووموقلا ىف اتؤرأ

 وهلسقو قاو رلاوءابحلا طسو بصنت ة يس عاط- تلاوهلرأ ا .ءانعمو هرعت ىورو



 ا ل ا لا ل و ا ل ا ١ ل نس: لارا“ هيب فن 11د ا ؟”ا "للا للا نييدكزن و "كاز ىلا بدرا دك"
 - 3 0 1 ٠ 4 ار 3 . 5

2 1 1 

 ا" (عر) | نيتلافح م نيلالسن ْ
 داسجالا ضب سؤ 3 حييراسالا لبقو عيراسآلا عجلاو ذا دوذ

 هنت ع2

 ةططخ عم لا فرهظتن اديدى مىرهزالالافو ءاسنلا عياصأ اهيهَسسَسُتلمرلا فبوكف

 سقلاورهالاق ةرجوداوس

 9- 9س د نة

 قطبا كي واتجو أ يلعب لأ #3 هن لاك ندري صخربوطغتو

 دادس ص - 2
 < 15 دى وهم

 لمقو تادعرؤتو 4 زب داتشص بشو لموديل قيال عدرا أ لاقبتماتيداومسا ىو

 ى :ر نال ةشارفريصتف :لست ملّشملا فن وكتءار ها ةدودلا عو رسالاو عو هريسملا

 لصالاو رجس عسي الار ادق ماهمال ةسشار يح تسد مريك أعورتسلا

 د هود اولاه م ءارلا مضلاعانلا هلو ًااوهتامتاوهيوسلاق 1 وعش هن مالكلا ف سدل هنال عورشسُ

 ةمرلاوذلاكر معي نبا
 هو م اه نت ةوعو

 هيدانج ترصو فورعم عيراسأ 3 هيوك ف ىركلا لعب تفر ون

 اليلالا ليلا ىلع ىرستال م الا ناف“ ل ادم ادخل وش لسقَبلا نمّلبدامىوللاو

 نبص وشو توكل لوط اريسشلا لوط عورسألا هعيشحول لافو اهلتقتراهئلابر 8 دش

 اهلك تو راصق ءاوقدلو بشعلاىفالا هارتال تول لكو ةرضُسو ةر غصن هةبشم رز زلا نسحب

 ىلا ع اي رادع رضا نا الا اذاو ريطلاوبائذلاو بالكلا |
 59 هوما م ا

 عورسأ اهدحاواهتيسيف ى هلأ 1 واطللاو قرطلا سوا عب م قاسشا وهدد

 تايعاعب راسأ هعُنعْناك ملسو هملع هنن  ىل لدهتفصقو قرط قرالا ةدحاوو عورسبو

 فارطقأ م عيراسأ هلو تي ًارفلافنيسحلا وأن سحلا هر ىلع ناكث يدها ىفو هقئارط

 دشن نأ يقرعلا فرانلاوهعبي رسولأو
 تت # هرحو عم قنص © مح

 عسقمصلانءاكت تدغاذا 5 د رس ىلا نادغتإل
75 

 م -
 هته مو هه 2 3

 ةيوج ني ةدعاس لوقو مثلا عيقملاو

 33 جه 8 هه 5و هم هت-9 © 5 < 4

 دك رتوبوهللازاوجأي ىدصت 3 تدنسووم .نميدعا لو

 ه2 4 5و

 07 هريغو لءرلا نمش ارامل نحل ودل حج درسلاةفبيبح نبا هرسف

 © اس اصص يه د 0

 ىرهزالا لاو ىورهلا هاكح قدر طلا نأ ناسن ءدببلامو نيسعورمرب ا دما

 للسولاو ىرهزالا لاق حوارمسو تاعورس عمجيو لمرلا نم ةيظعلاةكبنلا ةسعورسلا

 حب رذنبالدشنأو ىسرافلا نععضوم ع وارسو: ةيخولمزلا نمينوكت سا

 ( ريشاع برعلاناسل - * )



 فاك لبانو ثرنيب اضيآ

 مما 2 نر م نيئا لما "0

 اونكساامعرو ءارلا مضياجورخاذ عسل لوقتوءارلا نيكستباحو عادوا سالو ىرعلاو

 لما فو عرس مى اا ذكٌت عم امناعرسلو احورخاذعرسى ااجورخاذ عرس ءاولاةفءارلا

 ءوسوالازهاهماغرل بيا داش رشا قمح ناك الحر نا لئمااذسهلسأو اها ناعم

 سحالا ىلا نوبت ملام هلئاوأ أمه اعرسسو سانلا ُناعرس سوةلاها ذّناعرسلاتف ا طق لاح

 ثاع اير ل الاف انس دونا ءرنلا ناك اذا سايعلاوبأ ألاكاسهلتاو الدنا ناَعَرسو

 متنها و ًسانلا ناعر رس ىمدالا لاو تاعرسزو< ومصخأ نع مه نابل ارغىفكاكماذا و

 ْ كابول ىلقاو ؟سانلا نع لؤقتفءارلا نكسب فارعألا نا ناكر نعل نم عرس نر 9

 اع سل وق ولقب نمدغل قىتاطقلا
 سس نت يي هس 3 بص 22 20002 سد وسع وت

.4 

 حرف ةالصا 0 دح قو » هول باعلان راجل 0 ففعل

 89 2 و3 تت

 ا لا رولا تاع سلاو مهواشخاو سانلا ناعرس .-حرفلنينح مو ثيدحفو سانشلاناعَرس

 ”ه حسد ى ومع 5 8س 2

 لصانو تح أن يبى امس تداعو #3 امناعرس 5 نموهّللا سوق تاطعو لاف

 9< 0 2 ما

 اهللاش :ىسقللارات وأ لسمفت مثمعللا نم صلخت ل | هب نسما بقع ناعم : سو ىرشزالا

 ةفنحو أ لاو يناع رسبقعلا ناع :مسةدحاوديزونأ لاك يرألا سلا تعا ناعرسلا

 ليقو قتل سرا كاع وير اذا لبا شرلا ا ارطأعمجيىذلا بعل ناع رع
 فو ع و ٠١ او سلا كلا: نمّيضقلاع رمسلاو ع ا .ريسةدسحاولاهبةكف

 5و و 59

 ةدحاولاو عراوس ب نهوأاعورس عرست ىه هولاق مركلا نابضقن .ةنم بيق بذعلا

 ' تا طرواداءابضالا عرعرسلاو ب ةعراس

 2و مو سم يل هم - و - س

 بامشلاناوةنع فى صيلاق عرترسو عرس بطو بضق ل كو ةعرعرم أ الوهن

 © 7 س #9 هس 2

 تبان نصفك طوخ اعرعرس 35 تعانلا تعنك تنك ذا تامزأ

 جاع رتلاو ىرغبالا لان ةيغشلانابا ىلع تينت عرسلا طوذاكى أ

 لدوطلا قسقدلا عرعرسشلاو غورشلاو عورتا مو ل ع عرسلافف

 ءاننلا دع رغرسلاو عرعر اامشن الفتن ىمدالا ثذللام ءانلاباشلا عرعرسلاو

 م و مهدوو و

 بنفت ابو قئاوتي راثمالاو:لتنمبا لسضتق 1 رتةركش عيب رامالاو ةسعانلاةنسللا

 2 22 - 3 528 هول

 عورسالاو عورسالاو عورشسلاو عورمسلاو عو نال ضان 0

 هتيييصيملا و با ا دس 7

 دود



 6 (ع) __ نيدلافرع « نيلالسف

 نع 2 ذرغ صل اثم كاذعرسو لاذ ةعرسس نسير دم سال وهو راسل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةدلسلا "ردا نأ ىع م .تاكفر و لارب أ اثي اح ىفو بوقدد

 لاهو هعارسأب اليسا كيدي رخل عوف ندر وسد ككل يمرس د

 نودي رب اذكواذكىلا عرس !لاقي وزو ان ءذوهو امهرغو دءاتكحلاو ىذملانالف عريسأ

 لحوزءهللالاق اوعراسعسمعلاو د>اولل كلذ لاقي عرسأ ىنءععراسو هملا ىذملا عرسأ
 وم و

 1 مهلاندادماَنأ انوسسحع ًءانعم تاريملا ىفمسهل عراسُنيي ولامن مدي مسه دام نأ ويبسحيأ

 نانومس اىأىذلا ىنعمىفامو مهل هللا نمحاردتسا وهامناو مهل ةازاجمنينسلا ولاملاب

 هب وهدغامنأ ارخءارقلالافو هيمهل عراست ىنعملا فوذحتربللاو نيدو لام نمهن مهدت ىذلا

 ىف يمسه عراسُر هانع تاري1ن ىف مهل عراس ارق نمو ىذلا ىنععامُنا ع اورهلعراس هلوق

 تاريخا ف مهلع راسياندادمان رستم يلع وكي تازوح و عراست لثمن وكف تاريخا

 عارشم عجب وهب رحلا عب راسمن ايش ثيدحفو حاجزلا لوقاذهو ريمذىلاجاتسالف

 ل م-هلوقوةغلايملاةينب ا نموهوَنيعاطموناعأم لثمر ومالا ف عارسالا ديدشل اوهو

 ىارلا لاك عرمسكهالا عرتستو حولا لاشثم عّرتلا

 0 نر نق ىفمل زج ردت نأ ةماخامكشم .وملا قحناواف
 ل ا صدع

 ميشا عبرا عرمتملاو ريشلادلا عرساو رمذلا ىلادابملا عرمستماو هب ردانمهالانعرستو

 ديرما ارت ءاجو عدملا عرتستو اذكصولا عراسو عرسك مالا ىلا عراسو رمشؤأ

 1 0 ل 6 لل 1 و م هس و

 هنشبادتناكاذا فت اولافا< هيادْشعرم ل >رلا عرس أو هملاةرداّملا ىلا ىلا ةعراسُملاو
 سا وم سل جرب س هو ع

 ناعرسو حرسو غرسو لا ذٌتلعفام عرسو اعا ارمس مهماود تناك اذا مولا حسك لذكو ةفيغش

 0 ١" يغرم كرو اذن وكمام ١

 سوى ده هوم ردهس

 ي قيذح كن ملصولا لبحو 35 قرف ذاع عرب ا

 دوم و وى ه-< -

 الودضعد ضءالو دف: ذذفلا لوقف امهلقثل ةرسكلاو ةمضلا فذ ب ,رعلاو ف قفل عرسدارأ

 2 59 ةض يع

 ارواذ عرسدارأ "هل صامو قو راب اراننواروتأهانعماروتأهلوقو ةمفلاةةكرهرسع علل لوقت 3

 رسشدلاقو ناسك لعفلل مسا هلك ناعرسو تاغ ماضي لوقت
 اس متع 7 دي نا دمراعو 8 7 5ةسس

 برصاءامدلاوا ذه تاعرم 5 #23 مهاجر ل ةقدعي مف بطغتتا
 سم يع

 تاكسلا نيالاوت اجورنا ذَناعّرسوءارلا مضياجورخا ذّناعرسسو اجور ذناعرسسو ىارعالا نبا

 حرش عرسلا عرسلا هلوق
 اكروهاذكه سوماقلا

 قو ع طويضموعهاك

 طيضو امهيف ىنعكح امعصلا

 هآ دلو رفقلا اعولا
 هسدعم هرتكه ور

 از حرصاهلوق )0

 ىىجعم هأ هررحو لصالاب



 (عرتت)___نيلافزح « نيسلا لسن
 3 4 5 9< م وى 7-5 ٍإ

 اسوق تقصد لاق كلدك ا
 وس ه- 2 هش 2س وس ه< - ةرود

 اا 0 23# 0 4

 95و سةر

 عضو ا ا وطاف رعوأ ءاتشالاوةماقتسالاو

 ةمرلا كدت دشن :ًوهريسىفدصاقلا عحاسل و دس و ستاعسلا

 لوقد لوبي ىنلا سلا اهكر حو مدقتلاتدللا 3 اكردخب راسو( تعطل 3#

 ركتانأت ا ثددا فو اهرملءاقتاامهمن ءاهّؤشك ابك رلاءوجر 4 يومه لبا مومسلاانا

 هسملعدهللا ىلص ملا كد عم لطفا لاظفاه [طودارافدب راس ىراشا هنعمتلا ىر

 كاذّدإسىأاهد درب مو هللا ىلعرا كابس 0

 ف رطلاةنادهلا عدسلا (عدس) ب وما دصقلا عضسلا لصأو كما

 وح بحول ضاب تس لرب دهملا فو عب هرم .قودهجول ضامل لد عدم لجو

 هدم ) ساو ع هس هو

 كاع ةيناهَّبكت لحرلا عدس -واعدس هعيست ةعدس ؟يللازو 00 هرئإلا

 ”0 1 لامس اعدم هلوقنطظأ اوكلذ نماد» اشبرعلا مالك ىفدحأملر ىرهزالا

 ةمكن 5 ينام 0 0 2 00 و

 5 سو 7وصد هينا هو

 أ |[ ل ماض ءؤوع م د

 ع ” 1 اوس "رتل نو نمي رسأ اقف عر 0 0 رع
3 007 

 لوبق عرب و فكي نم مهنف برعلا ىن ىنءيلاقفاتعتم عرسأ جنبا لمعتساوةزيرغاج كف

 فدعش هاوبقىلادارأن وكي نأاماو فرحريغيو فرك ىد عي نوك نأ اما اذهفدعوساأم 0 ع | )3

 . ع 2 8 5 ع اذك حملاورمملاو عارسو

 رج نبالاقأ عرس اكعرسولضفأو 1 شوماقلا فو لصالا
 ”” بي ةهر ضن جع 2 سا يع ا

 انقانةيقملاوجربادحأالو « اًعياسعرسملا اذهىرأالآلا ةسعارسرخو) هسحرشو
 ب 3 5 7 0 2 582 7 ًّ 0 2 ةأىماتلاق(ةعبرسةماشك

 ىربنيا لاق هلاعفوهمالكىف عرسأ اذا ل_ترلا عرس فاارعالا نبا لاقو ءاقبلا ٍبقبلابدارأو 3 3
 : 5-5 5-5 9 : 1 2 1 ١ : أو رب سد

 بركي دعم ن بور علاق عارسو عد رس سرفو )1( هعاربو هذوهف ديردنبأ

 هس م“ -و- هم 59ص . ع أه

 هعارم .ةيهأس هب ودخل #»* هعابقا ماكو ا 1 هرطناقجلا هور ىج
 مدعفصم

 عرساو



 ١ جل ةكرس و 6

 ىارلا لاق نالبجت يلوا ممالك فيفرعتالا

 39 جه سور

 اهيقمدنخ لقد :هلاقمأو #23 5 أل قيعمسسلا"ار مما ل 0
 2 سس مح

 رحارلا لوقو ناعما عابسو سو

 دبلن سوم يب #7 و -و مدح سول

 عي -ارار قوق قمحرطاو #3 معلا فاعسسسو كاسل

 ع وة اسمع

 0 دتةدملا فو ىيبسلا قصسا أ طهرثا دمه نم ناس عسسلاو رغضم ل ->ر مساوه

 6 معستسوم مهو هيما هب وسنمة قو 8 لالاحتنم 1 أم || دكونيسلا خفبوه عسيسلا

 وهم و >5 هع

 ( عتساا) بقل ةعيس زوو ثيدح ةبوعلا نم لبداية ماعبسالاع اونادمه

 و - وم صصص < ىو م

 عدم م ( عج ) علم ضام عب رم ىأ سس سم لجرشبللا نعىرهزالا ى-

 ةمرلاوذ لاق اضعب هضعب هيشأو ماقساو ىوتسا اع

 هاجس و صر هم هم بم ةه. و وع

 مار عا والا 3 اههكر هجو ىرتاضر أ اهب ّتعطق |

 ا ع

 عّضسو عضم مالكو عسجا اخ او عادم اعجلاو دلل مالكحلا عمسلاو دصاةر يغار“ احىأ

 و ساق سس 2 سهاصص © هدمو س وه

 هيحاصو نرورنع نم مرعشلا لصاوفك لاو هامالكب مكتب عضو

 ىجْنا لاق ام لك ناك هابتشالاو ةماقتسالاو“ وتلا 5-1
 - مس مح

 ىحو هلترام اءاور ا فرداالذع 0 مسكوهلداو سانت وه 2 وا هامتشالا عدس مم

 هب عصام ةعوج وصنالاو ةمهل اهذ فه ىلع هي ساو م ويم سوه الكل عسا ضيأ
 اهي رض ةأ عا نينح ىفرلسو هيلع هننا ىلصىبنلا ىضثاملو ىر_هزالا لاق ةعوصسأ مهنف لاقي و

 الو لك ؟الو درشال مدن كو مهنملجر لاق ةيراضلا ا رعبا مطقَسف ى رخالا

 ام وابكا 2 انارلسو هيلع هنا ىبصلاق لطب همدرشمو للهسافحاص

 مالكلا ىف ميسا هركإسو هيلعملت ا ىلص هنا ىرهزالا لاقءاعّدلا ىفعضحسلا نعىمن هنأ لسوهيلع

 ىذلا موظنملا مالكلا ل صاوفامأف هنونهكتيامف رهعج» وةنهكلا مالكه ستاك اثلءاعدلاو

 ةهج ىلعلدةاعصس عصتولجلا عضو لئاسرلاو بطانا فحابموهف كسلا لكاشيإال
0 

 ةماجبو جاو عوض ماجسو كامل | ا ل م ةدحاو

 تعحمبرعلالوقتدسحاو قيرط ىلعاهتوصةالاومةماجلا عصسو ة:_هجاسوءاهريغب حوض

 لاقي ةد_-اوةهج ىلءاهن-تدماعدسةقانلاتعصمواهتوضىفتورطو تعداذا ةماجلا

 قوشؤملا مح رحلاوهلوق
 رظنماو طيضنو ديل صالا

 ىىيععم دك

 ىئاماذ هلا تعطق هلوق

 شماه وحامعل اولصالا

 ىو ةءاهنلا نم ةفهست

 اضرأ اولعام اذا ساسالا

 مىصعم مرتك انهامرخاىلا

 غفلاهمدلط نمط هلوق

 ٌقاسكلا هزاحا م هردشا

 هلل دوم ءامب للطن ىو ربو

 هىيفعم هيك ةيابنلا عجار



 اذك ةعباتلا عبسملا هلوف
 ىَأ ةعباتلا و دوزعل و لصالاب

 مدعم مأ ةمنحلا

 (عبس) نيعلا فرح 35 نيسلا لصف ا

 «< و ةهلوو ”مدسوو
 هنأ :ًرسنع فكي /ىذلا لمهملا خبل و هلمهأ ىأهذنع 0 ًرءااسلاو ف لا لهأ اراعش

 م 2 هو سو و 3

 شدولاراج نفسي بثوب لاق عب اكراص تح ' لع * ىو لعام ع سس دبعواهيلع قب

 عبسموعس لول الدس هير هكا لا بال براو ّدلا بصح - - ما عام وقوم
5000 

 لاقو ىمدالا ةياورمذهق اهنا ريثك هن ؟دارأو »ملا ىراحت ءيفلصالاو قتلا ىراجتبراوُشلا

 راجلاهسشفلاق هتيش هتيشام ف حابسسلا عقوملاانعمنا معو بار كب عمري رضلا ديعسولأ ٠

 92ه
 نيدعس ىب ْق ةعس روت اولاق اهنءهرح زيلدب ميه وهفاعسدفغفف قداصد ةدبعيى بني وهو

 ممالةعبس ةأ باس و ورك ندع سون بو ٌوذىلانارمج نك ومعرض وركب

 اهيفتدتشا ىأعس نمىدحا لاقف لس نءلّدسو سامعنباثي دح ىو ةكملم سانلااوسأ

 ىلع باذعلا اهيف دنا لسرا ىتلا عم هسلاىلاملل ا ىدحاباهمشن وكي نازوجاهرمأ ميظعواسفلا

 ف مالسلا هلع قيدصلا فس .ول ىس عسيسدا ارآ البق و اهلاكشالةدشلا ىفالثم اهلا َرضفداع

 ا[ اعيس مانالاو اعبسنيضرالاو انيس سلا امد ثورهشلا# ةدشلا
 ل مد ءعوو م تمت ) هد

 حاملا لاق ةرّوطاىل عوف ع دلل وىدلا عسب كيلا ورا ىلاهعفد ىأعنبا
 4 ل سهز هدس و يي 2

 اع هد و #23 اهب ايراد

00 
 و محر | اب ياتو تالا علا حاالاد لاش . وىرهزالالافو

 و

 '( ٠ ةارئاولاع عضا يه ًارمالغ ترلاشورضنلالاق حامملاتس قالا هرويش محد

 هد هس ومصدو < 57 هم

 ةهيسو ميقا لوقااديف عقوو هعسو هباعو هملعن عطاعيس عبس مس اراب طير عب

 اراك عسا نجما ميدحا فن عاجلا ةرثكب ,ردقلا عابسنلا وأ هع

 نم هنعهيكياجبار ءالاو عاملا ةرثكو ثفرلابة رحاها نع ىهنمن اكراخنتلا عابسلا ىنارعالا ْ

 مرصع سس

 هصقن :| ىأهعيسن مدع هوبا هدبحاصدحاو لك يف تالجرل باين او اوهلس و ءاسنلا سعأ

 تاصد ريف هنمناك عابس نم'املا هيد 1 ار ىلعُسص هناثد دحلاف قو ةيسفنت 'عاجلا عابسل | ليف ةوهناع و

 دعك ناعضوم عابسسلا ئداوو ٌعابلاو هيف يموت ىلارعالا نبا نءبلعت ن عمدهأأ

 220 55 مق عابسلابر 01 لا

 تاتو عشلاو
 ملا مح 2

 مو مرح

 انداوأ مي نيح عابسلا ىدا اوك <« ىرأالو عابسلا ىداو ّلعتررم
 # نص مح

9 
 لمقمنبالاق ساقرانذ ف ورغم عضوم ناعلاو

 الإ --خ
 جس ني



 1 (عسس) 2 نيغلافرح « نيسلال صف

 د م

 ههعط لج رلا ع د ةقلعا٠ نمهنو رثودا ف فخلال !ث1ءاجو هب لكشف برغلا وام ضعت

 لاق بالكلاو عاب تاس ريفا لمت كلارا اما

 باندا تعمسو مهفعف عسسلا عقو موقلا عم سو #2 مك أاًضوصو ىارلا ٌعَسس 1

 رك ءوم عموم 2 سالو كل ا اج

 ةعبسمو# ةعبسما دالبانز واحلل «دسسل لاق 00 مجد نطراو اهنا اناس فلا ٌ

 0 دو دج

 سداوءاهلا هلامزال 0 لع راو هر دموع مبانهن ويسلاف عا عابسلاةريثك

 9 رح سا

 تاش نم ريسظت هلس دلو همم 5 منرعغلا نأ كلذ عمل _عتوأس# س قتنأالا لاقى لكى

 بائذلا ةريثك م-هلوقبن 'وو دعم سلا |عما مهم هثالثلا تاثب هاوصحاماو مهدنعةغب رالا

 ةياغلا ٌعولب و ةغلابملااوذارأ ةغبسس ل عتال-غب نعال مهلوقفرغظملانبالاكو اهوكفو

 اهوا لاني ةك أين ةِسشولا تءيسو لاجر ةعبس لعاودارأ موضعي لاقو

 0 او اهدا ةافعبسلا لك لاَ 0

 ع م1 7 ع 9
 ةماشلا مو اهلنمدارا هاي باثوكي تول ابل دوك

 عزفلا مو اهل نمىأاب ءرفاذا منغلاُيئدلَعَسَسو رذاذ انالف ُتْعَسسرعُدلا عسسلا لبقو

 اهلنوكي الى ئذلاو ىرغغاهاىارالم و ثيدحلا مانتىفبثذلا لوةبدسفي ليواتلا اذه لبقو ْ

 بائدللَة اهله ارالالمهسانلا اهكرتن نيحن:فلا ددعاهل نمدار اهنال.ق و ةمادقلام وئابعا ار

 نفثوكاعراذنا اذهوءامل امضيدئنم> نوكيو اهيدرفتموهذا انعاراهل عسسلا لعد عايش و

 أن عكورو مانا عابس ا كفك يشاوماهيفسانلا لمي ىلا نقفا ودئادشلا

 سرقت ىدلا ماسلا نعل ومشو ل ار مهد رعب ثول تشر ةمله لا مه ناكدرع عيبسلا مو هول ة لسع

 ثاكع : ناقتالاو 0 | نم ناك انلا ضن ظفاحلا ىرد.علا ساعوت ًامالما فردا ةهو سانلا

 هركم كلام ناكو 0 او بائذلاودسمالا ىلع عمت عابسلا عامستنلا دوا نعىسمنثيدحلا فو

 ابدا نااولاعو ةعاصن ثيد#ملا| ريح اواهعب نم عنو تقيدناو عابسسلا دواج ف ةالسصلا ظ
 ترهطدقت ثتغيداذا مف غادلا لمقاهاؤانن ىلا نأ ىلا ةعاحب بهذو هه لكؤيالا فريال ]

 رراللاو باكلا الالو 5 الاررغو لوك أملا نوما دوج رهطي مدا ناف ىعفاشلا بهذمامأو
 89سم 89#و هم :

 غايدلابر هلت له ىفاالخراروالاو روعشلا ىفو امهريغّةبم دج لكرهطي غابدلاو امهتمداو امو

 نمهنأث يداحآ هسفدرو هال اصاخرل ا دلح نعو ًااقلطم عامسسلادواج نعىهمامنالبقو المأ

 1و ع رو م سس وم

 فقو نمزلا لثملا ءاجوهلوق

 نأ لءسوماقلا ةرامع ىلع
 مدقتملا هلوقي طن < هاد

 هينكا فئفقت ةعسيزصا امنا

 ءىيععم

 للارهطب مميذلاناف هلوق

 هعاهنلا و لصالا ىنادكه

 بهذم نمر وهشملا عدصلا و

 رهطبال مي,دلانأ ىفاشلا

 ها لوك ًاملاريغدلج



 سوماقلا ةراعه هذ هلوق
 ةؤبللا ءابلا ضنو ةعبسلا
 هأ

 (عسس) نعلايفرج « نيسلال صف ٠

 اهب عيسي ل بما عيسو تاهدأ عبسملا مهيميلاةو .: هم مآ نيلكن اهمأ ع رأ آىلا بسنو

 هود مس

 فام ضو رعلا نم و تال سو اول بازل عيسر» رى عبس ىلع هل عج

 عيباوسليالاو لبإلاءاملظأن دك مطظوهو مايأة عبشو لاب َتلدزولا عسبسلاو ازتبأ ةعبس ىلع
 تماعأاذا كلذو سلا لبالا امن وى :رعزالا لافءامظآلارئاس وف كلذك ون وعيسم وقل و

 لج رلاَو جيساوتملا و نيصالو دابا وا دورا كسلا اةسجاهيعا مف

 ىأريغلاعردس عمسأ لرمش لاك و نا ىعج ياك بسلا ىنعمعببسلاو اماه ثدرو

 10117 عسسو عايسأ ع ملاو ةعيس نمءزج ميضلا عبسلاوديز
 قدزرفلا لوقامأ اومهلا اومأ

 بلا ةحا ارفنيعيسلاو سال 0 صيام هللا سانلا فان ٌفيكو
 رس

 ا ص 6

 "راب ل م - و 1 م ل

 عشانا 27 يتق بح الو ىتاولاراغس لعويعيالالال عيب ساما بإب

 2و

 و امرا قسد. صااذا ربت هنأ واهج ةحارابهمسلا تدرو كلدإو 0 مدعت ال

 هنأالا بائدلا سنجن مهنال مأ رخهجلو ثييخب عسسوهفىوانباوهو عوعولاامأو مرحنا اهب انا

 بغا ذئاك متيداعلا مالا" /عيسلا يخول وى عزالا وقنا: بينيشلأوامريرعمأ

 حلا ءدخ عوس هعجف مهاوقام أو عايسريغ ق عرسك هروسس لاق اسير ع أ عمجاو

 نيو ايما وال تفضل تالاخالا لعامملا بعناك ففي سلع سيسلاىفدغل

 هلوقلثممه ناسا ريثك ءاجدقو عنج اله. فكنا ىلع
 هو 27 عسو

 عال تاصقارلا بروا ذهف #4 اواي

 هو يع 8

 أك اوهف هير ءْن ا 5 ناَدَسلع عبس ىلا ناسلا بعثدشتأو

 ارهقداك ا يوتاو.حلا سرتغباموه لاق عابسلا ن ما تاناىد لك لك ين نيعشلا ل

 وسو 5 و5

 وما ةعبسلاو ربما ل ىتلا ملا عانسو بفعة جير ا اهودخو بْندلاورعلاودسالاك ارسقو
203 

 دسالا نم ق قرب اة قت درسلابلا ةعسدح أ هذَحأةر "سلا برعيلا لام نمو

2 

 ل نينامالسز ب ةيلعت نن فوعن ةعست مسالا حزوه لمقو عبسدخأ اولوقيم كلذلف

 هذخأف ثدن 0 اوةفرعملا ىَرممالاَ »هل هقاديدشالبرناكوددأن وظن تْوَعلا نب وربنا



 4 (عس) - نيلافرح « نيلارمف
 2 28د

 يل لا 'مانأةعبسدعب ىأ (سرعلا نمدعوب مو و ديرب هعو مو ناك اذا ةدانح نةإس

 تارمعسيسىأ اعوبسأتدبلا»فاط هنا ثيدحلا ىفو عسب اسأة ةثالثو تاز سلال
 تقل اقيوتاع :وبسأ ىلع مدعو اولا اسم وو فاوطلا نم عومسسالا ثمللا لاك ع ,و عم 5 .٠

 يبدد ب هحا و827 هدو ع همسو و

 | اوعيتسا و مهعل اه 2 اص اخ فلاب ع ع دموقلا و وربع وسفن ل ونيسعجبى ا نعيش

 22 سات عا م

 ثدداىف هلوقو َه هعيش هريص هبعمسوى جم تا ا

 1 ه7 ودع

 تموز ه < هد سو هم وو ءءء

 20 تا 1 ا ا

 ىلبرت نمتّبركو هحالسْتمَسوالبتق ثقة ها ةلزنعابمحتال كنان لراذءاوكْنالوقت

 نزوازو مهردش ”امهذمتذخأ مهلوقوتاّرم مسا ملكر وس نماهتأن السل اهراح

 2 هاه ٠ 0 22 6-32 هاه 4 ا -.
 نوبل دما ا اهنمةرسشع لك نا همف عملا ةعبس

 ةهدلسص هموم يك ه ع <

 ةعبسل تلو تعسو عبسم ى 6 رمل تعبسأو مايأ ةعمسل هنع ميو هسأر قلحدولوملا عسسو

 ركل أكل هللا عسسو* ءاعدلا ىلءوهودالو اةعست ركض مس لس

 دارأ رحالاكل هللا بسام هرداطعأ ل جرا كار ءالالوقهنمو فاعضأأ ةعبس تءنصام

 ءيشلادعبئشلا هلعد دان ىأاعس "هل عسي اعيب نال هللا َعَسسٍبار ءالازذا فيعضتلا ٍ

 عسسل انوانناو سنتا توني تلاع برعل اورشلاوريفلا ىنؤوكت5 هوعدوهو

 هللأ لصونلا لاق مث 6 ةسحب ءام "هل منش لكى لي اس عيش تبل بح لكل جوزعءهننالوقلصالاو

 ه.لعدتلا ىلصهسنل لبو زعهتلا لوق ىرأو ىرهزالا لاق ةئامعبس ىلا ريش عب ةنسالا بنو هيلع ||

 ددعلار صح بان مال فمعضتل اوريثكتلا باب نم مهل هلئارغغي نلف ةرمنيعبس مهلرفغتستنا لسو

 نم ترثكسسا نا عملا نكل 1 ىلعداز نا مالسلا هماعهنا ل_وزعدتلا درب)و

 لانلعيسقهنءار ةهملعممظواذان آر ةلان الفم حبسو مهل هللار ةغب /نيقفانمللرافغتمالاو“ ءاعدلا

 ادم

 تالق نيعيس هيزغصن اخو ذة عساه دل عبو تلم بسال 6

 3 - 2 8هصد م 0

 008 وللا طظعلا لاجلا . نبش دهب تبا كابو مارق نيعبس

 نالزاشأ أةعسوأ عردأ عبسالو اطناك اذا كتايس بوثو اروع انفو

 ىدلا عسسملا لمقو مولا قوأة دولا ىءانآةعبسدلىذلاعَسملاو ةثوم عاردلاورك ذمريشلا

 (ريثاع - بزعلاناسا ؟ )



 . ا ا

 دول 3 0

 (عسبس) نيعلا فرح #2 نيسلاو ىانلال صف 1

 35 ”؟س

 0 ورنم ضعي نما.معممدقوهدسنالاق عا اركنعرت ايي 1 1

 لاك عيزبيك رتاتمدعو عوز بدكرتاندوجولواو عا الاانا ىلعانضفا ماو لاقد لا

 رك نبع ىهوواولا نعضاالا ب القنا نالواوفلالا نأ ىلعانمك-طاضيأ اذهدلولو

 َّث روك نأز ودمدق و بعكا نيكل هو اع نب ب عك بعك .نمناعوزلا وءانىب مو اهنعاهب القنا نم

 ناعورزلأدباو صوهدمسنب| همق مهواماذهو ا قروك ذموهفاذهناكنافالوُمكعو محشو

 ىوغللا ىراصنالا ىطاشلا فسوب نب لعب ديالا ىضرانطشنن اق كادك

 5 هم مو وه 8 و

 ةعبسو ةوسن عبس فو رعمددعلا نمةعبسلاو عسسلا ( عبس ]) (ةلمهملا نيسلا لصف ١

 ا را ناو نيناقلاو نيّتسلا نب ؛ىذلادقعلاوهو فورم نوعسانلاو' لاغو

 َنَم لاوطاارولا ل. .قو تانآ عسا مال ةحئافلا ىهلدق ىناثملا نماعيسةءاورىفو ىئاثملا

 ىمملا فامهنن لصف لاذهلو ةورخاع روس لالالا 17 ذولا تدل“ ةدوتلاىلاّةرقملا

 تانآ عسس ىأ ض.عبتلا نو كحت:نآزوو سندان يستا ىلاثملا نمهلوقف نمو ةلوسلاب

 ىتح ىبلق ىلع ناغملهناثي دما ىفو تان الا نمهقلا ىلعهيىنئبام هله نمروس عمسوا

 يفةئامعبسلاو نيعبسلاو عسبسلاو ةعبسلا رك ذرركت دقو ةيهنيعيس موبلا ىف هقئارْشغسأ

 تبن ة مح لس كىلاعت هلوقكريثكل او فعضتلا عضوم اهعضت برغلاو ثيدهل-| فون آرقلا

 رمشعي ةنسملا هلوقكو مهلهتئار ةغي نلف ص نيعبس مهلرفغت ست نا ىلاعتهلوقكو لبان عبس
 ا ا ا

 ىتلا مانال !ثدللا لاق مانآةعمس مام انالا نم عويسالاو عوبسااو ةنامعيسملا انهلاثمأ

 لوش نمبرعلا نمو مب اسأ عمو عوبشأل | ىعست ةعجا مممّةعس لك ىفنامزلا اهيلعرودب

 قو عوبسألا مصفلا مالكلاو عْسسلا ددعنمةذوخآم ىلا فاوطلاو مانالا ىفعوُمسُس

 نيب لدعت نأ يوزر ىلع بح ثالث ب شللو عمسركملا لاك لو هملع هّللأ ىل ص ةنأ ثدد_ىلا

 اهدنع ماك ركب نملعحيو زتناف ىرخالا دنع قيام ل ثمةدحاو لكدنع مةمف مسقلا ف دئاسن

 مسقلا ف ةيوسحم ريعان الثاهدنع ماق ادت حوزرتتاو مسقلا ىف هؤاست هماعامسحالو مادا عبس

 هملعدللا لصىننلا نا ثيدحلا هنمو لامل عبساهدنع ماق اذا هنأ سها دنع لج رلاعسسدق 0

 نا واس ذرن 0-3 ا و ا لس و

 ىلع م“ 5202

 رم سح

 اكو 2111111 ا 53 5-2 !تللواعسا اهرزع

 خم



 ا :(عوز) ١ نيعلافرح *« ىاذرلا لصف

 الا ألا خسزلاو ليعثْنبالاك عم جاو ةردلا س ًار ل ثهتفاك اذا ة ا ىهلسقو وقفل
 و 7 72 مد 7 ةووس

 2 هلاوا امة حورخاندوت معو اهعمزحرخ ا با تعبت ددقانعلا جراختفحرخت

 لك هاهلعح رخو تضايب اذاةقسنبلا تدك أوةقينملا ىهفةعمزلا تمظعاذاف نعيةضانلاو

 لوأ ب نعلا عملا ل دقو ةقيشب وهف مظعاذافهنمرذئئشلوأ ةعمزلاو حاملا كلذو نطقلا

 9 و 0 ذا يم ل 7 7 11 5 مس 3-8 مه 25

 ا.عمزرسكلابلجرلا عمزو صاد من11 نا ىلا نوايا علطبام

 8 م7 - هس 9 ب هَ

 هب ااميتيإل لد ةفلاي عمو قايحللان 2 قلقا عمزلاو عزتبو فوَحن مقر

 هس 9 م

 سيسّلا ساو 5 ىلعبلا ملا ناع لاو براقتمىثضوهواناعرعيّرو از ةعزق لاقو

 هو و 9

 ثتاذل !ارومالابىأ عمازآلا,نالفءاجلا ب لاجرلا نمةشادلاوهو بضغلا عدرا لَ

 ىلغتلا ناعجنبهللا ديعلا عمزأاهدحاو ىشاودلا عمازآلاو

 همسه ه9 .ه هو دو

 عمازألا حا ل 5 يبدو أم دقورجا لف يدعو

 أ 86 ميا

 كلذوو امداد  تروةارللا تنشر لاقيرعجالا (عنمن ) ءام» اةعمزو عام رو عضو

 ظل نما د مل لا ايكاست كالا ب

 تتزتلابى + اةاتفنا « مكتاتفا 0 رجالاد كلا

 3 0 و 7 5
 ليقو عزو لثمهفك اعوزدعو رهعاز (عمن) ٌوستلاو سلا منيل حدر نالاقوأ

 للص دم

 ماما ةانلا عازو نقنسا أك .احارعزودماصق رم ىَدْمَ مولان عازو 3-5 باعت دشنأ |اهمدق أ

 2 ةهاماو و2

 ةمرلا 21ه وداد مادق ىلا ايتام امك حو همه ىأأعو زاهعوزب |

 موك حلما ذو بو مامزلابعُ * 1تاقفيسلا لمس أ را ٌقذاشو 1
 لاهو ه يسعي ف كي اند ضأن س داهنال ع تاي اورنمو هدو ماديا هكذا ىأ

 دسسسسسل لا
 ود آهن سس 6

 تيكسلان با لاقو و رحهتعز ماو دانس مام راق ةانلا كب د عووزلا ثيللا
5 

 ةمرلاودلاق هةذطعاذاهعوزهعاز

 و

 ئازاناباهءازنمالو يلع ع امرك نم سيعلا يلايتالالا

23 

 نيب اهشد ل طرا ةعازلاو

 9 ه2 3

 ديهتلا عمزيلا أييرئاوضكنكي ءوشلا لدي 1عوزلاوايسن ستصل تدر ةعينل 8

 نإ 95 و3 - ص ع د هم و ودضص - سعه

 اا هوحخو زيطبلان م ةعلقلا ةعوزلاو هيددجا اعوز هعوزيدب رثثا عازو هفكب هيذتجا اذا

 4 1 1 2 هس موز كا

 عوراهعجوساثلان مدق را ةعورراو ةعطقدل تعطقاذا خيطيلا ن مةعوزه تءزلايراهعطق

 (عو ز)لبق فاؤملا لمهأ
 "را سقذفنقك ( عض ز)ةدام

 مم

 حاصلا فف.سلا لثم هلوق

 لحرلاق وف



 (عمز) نتعلا فرس  ىازلا لصف 1

 يح دس سا و ودل يد مور مه ص دمحم

 أععضو» .نم تنداذااهةعمر ىلع ىشت عومز تاراو ةفكل ريض تدشن ىفو ىظلاريمذ عارف

 ةطيسشتلا بنارالا نم عوازل لي 0 18 0 ا

 و 20 5 9 ءةدع 3 يود

 عمر عاجلا #3 ناطر وعن ةمياق

 2 م سا د

 ا ل كل .رلا ىف غلا راف لع عمزرلا ثيللا لاك ب لاعتلا ىئتادشر 3

 ايف ع للدلو اهنا وقفاختاعمر بن راللَنأ اورك ذولا نورقلا عطق نماتقلخ هاك
 8ةني سرك 9س

 رعاشلا ل وقدنمو لوععب رد عمل نب عومرو حسن بدو عوماه

 عسمّرقار لأ ياهل اد 00 ماديا

 0 0-0 م د

 نم ىأ م هعُمَر نموه لاي عامر جب او فلفل نم عملا ةلزنع مهعابت ةرماقال ااذرعمزلاو

 - كي

 عم لهو مف هيف ىضم هملعو هبورمالا عمزأ أوهملع مزعل اورمألا قاما عامزاوعسراومهيبخ 3

 ىنعءالا لاق هبلعٌت عمر ألاشدالو سه الا تعمر ألاقي فاسكلا لاو هم 7 ::ءهلعتو

 «ءو < سو

 ارازثت أ ىوه ىذ لعْتطَدو 23 اراك لم 1 ميغمزا]

 و ه 8 هدو هه ءه ع 7

 | لستار هيلع تعج - اودمعج- | لم ينعم هيلع تعمر اوهعمرأ ار هلا لافو

 و

 ىفءاعمز ءوقو اود ل هاذا ىذلا اضيأ 3 م. 0 صال 0-0

 5-5 9 س هو 47 -

 نا تاَّوْح ألا ع.ممزلاجر 2 ما تساوت

 ناسا و رهظياملوأةقر الع اكوهلكب عل اومسيملاذا 0 هزأو

 نارعالارداو قو هلثمم نراو املا عَرتلال:مانهه *وانهك“و *تاملا نم ل

 ىتلا ىازلابةعاّسّرلا ثمللا لاق داححأو ينعم وو تمن نه لو نا سك دوما نمسا

 ارم رع ا

 لكني باحرلا نم كا لاو رمل و هاو اراامةعامرلا

 جو 8 00

 عصمت ةسدعمر نيسحر

 اهمق فورءملا ىرهزالالاقو عايل ا ءامرلا ىهولاق هواي ئبدصلا سأ

 نمكناةباسنلاوركب ىأثيدح ثيدحلا ىفو عراه جيو كداولا ن

 عمال 0 ىهق م هفأ ا 3 نم تسل ىأ ةرغصأ علم ١ كي ردلابةعمزلا شيرت اعمر

 ردع ف ةدطعلا ع رلا لمقو فوصي مدعي بنعلا م .كىاوت ىفةعلطلا ةعما لاو ىداولا ىناج نم

 0ل/515720215: 10579705 بت يت هج هرج ججربجبيجر مدوجسمملا



 0 (عمن) 2. نيعلا فرح * ىازلالصف

 ىف طارطرسلاو هلوق || رهو ارانب سوف الا (عقن) ظارطر ,مدلاو اما ارطرملا وضاولأاو صلو ئ
 اطارطرسلا نيؤاسلا

 رد ثوم و نترك لاهو يلا حارف عسقاعزلارضنلا لاكو 0 ردت انواعه طارشلا |

 هأ صرشلاو د ولاغلا لتونس باس [درلا 0 ةقوُهعراددحاو قالا مه لملخلا

 و همر
 يع مدل تلو هجرخنأ اركي ن نهال عارولتج قةيلتسا هدرة

 لا لمقو ”زاوهو نطو رهاظن ماج عا يلا 0 اش

 مرادف ع 55 هما ل

 0 توخو < ميشو موق هدر رمرذ ىأ ثيدح فو 0000

 ملسو هماعهثبا ىل_صهلنال اوسر ناك هنمو نهدلا»لاقف اهي واد ئثىأب هول[ سف مهلجرأ راو مسهيدبأ

 ١ هاد هج قه الل هطسف | همر سد ا
 ىارلال اق داخل كاذكو قاس لازتال عرس امارعَيو هأم دق علرت ىرح ىلصي

 م مو

 اًرئدقاحدْلقْوَمُباعَ د 0 "منال متلو

 م
 2 هه رماص

 :متااتالاو هعطتقا يحتال عدرا تقششت دي تعلاو دحاو عملاواعلست ىوربو

 رانا متل غزوا انىلصالا ؤتناحط نءءادزاقلادلاو علزلان هلاغقارطوا

 ه2 5 ا 8ة م5

 ىنذلا عملا ورعو أ لافو ىلأ ارعالا نا ع نال هقرح ا عارتسف ةاعاره_ءلرب

 تدسفكىاأ اعل ار 1 رج تءاَردق و 5000 ربع 1-لا و معلا ن ٠ع همدقدا> - رشف ادق

2 

 باعث دشنأ ب هذهشير عارتو

 اعل دقدُسي دك رابخلا دمك 5 هُشصن فكلال 0 , اهيمداق الك

 برضعل 8 .لاو ذم ىف بحل فود عوأ اولا ومس ىأاذك ىفانالفتعلزاو

 ليلا ىلع بلغدقو عض ل ذو ءاسنلاهسلتفورعمزرشوهل_قو زاغص عدولا نم

 هع "لاق ”ىارعالا نبا نيس : نلاةدارا | عل . )ا اولاقف دوهبلا دج ىلع هفماللا اوإخداو
 4ك مص ووك هى همس وومدل رودس وةسد وود

 ىردنم ةجدطو ) عع 0 0 داحاو عع هنوأفو هنورظو هبوصعو هثثد دو هتقاسو

 ميد انا اولا ةنهلا ةطسراو خسرو أت فاخىتاةرعشلاًةعْلا 0 عمن ) مالكلاب

 رخؤمىف ٌءالَدلا : ه ةرعشلا اضدأ ىو هانا فنار ٌةدعئازلا ةنهلالسقو 2 قوق

 فنصي بي ؤدوأ لاق رامثورمو رع لم عامزو عيت حنو برالاراو تالا ل

 هت ومع و هه ىع هعو 2-00 مك د 25-000

 رتولا د قع لثمتمكستساو ع 37 ازا فتشعر



 نامعونامصسوربب زك اوعسو

 هع و رتك هأ

 هلوألا هتحارو هلوق
 «هفسامادأ ىطرالا دوعدو

 وبأهلاق حلا ه-ةحارورطق

 هااروثفصي سب و وذ

 (ععد) نيعلا فرح #3 ىازرلا لصف 3

2 0 
 يرتب لادو عرزلا ن«ل هش م

 اه در د و9 اهتاع ارز نع #23 روع ري انغلقل

 8غ و
 هيريرا :هوةعورزملا سرالا ةعيررلاو اهروصقوا تعارّزا يف لوقت ىتلا كدي دقىا

 تعك ىد نم اونو بول اقشألا عزب ىذا لا راو هدآو لجرلا عرّذو

 ثدد_ 1كاىفو مس اعرّزو ديمي ك مك ناكل دعس بعكم5 نبةانمدي ز نب دغس نبا
 هع و وت

 كلا عي عرازنباوعرازوه هما كاع عيرزوةعرزو عرزمال عر فاك كلتنك

 ءيشلاكب رع ةع' عدلا «( عنز * 00 تحسه دعتن م ا 57-3 ىلارعالا نبادشنا

 لاقهعلشمل | دكر عز زتفةع :زعزهعزعز

 ةبعادأ لد االنأ كر و 3 ةاجروزاولبللااذهلواطت

 2 52و

 :ناوسبر سلا ذهن م جزعر 5 ا 2 الو مقلاوُ

 باعث هدشنا ةوقو كلذك هتروح خيرلا تر ةمقارأ ف أهتاالول ىرزرو

 92 مو رع م

 ٌبوُمَبلالَقلاَدعب نابصع 2 0 2 نيحابسلا عراذبحالأ

 9 صدع م 8س 9 ب ه جادو
 ثقة عمو تناك تسسابلاباها دع نوكي نأ ذوجي وهمعز ءزقةغادب, تعز ءرنوكت تازو<

 لهم تب ءانهدلا تلاق عاز علا كلذ نم مسالاو اهب

 ىك فىنكتمنم طقس 5 نبى عارعرلا

 الحر حدعرشز لوقدهنمو لع 6 ةريثكلا بكل ةعاز لاو

 وو © م

 لوذا ةعاز ِِء لا مولا لسكن * دنت مريغومسإو اليزحب ىطعي

 ناالاقو لونا لا ة فاز علا فانا ل رواها ىلا هارت لا كل ىفدارأ

 قىألاقو لوداةعاَرعز فمدروأوراهزتس تسلا اذ يده شةساوةّدشلا ةعارعزلا ىرب
 ووري ” نع رعدع دو

 بيؤذونأ لاك ىح نبأ نع ةريخالا ديد عوزعزو غار هيد عزتي عج رو لوداع
 5 اس جات و 8و روس ق هو د ىو سم

 عج ناعزعزلا ليقو* ادشالا غركرت ىأ عذاعزو كاعرعَر عبدو #* عزعزل. لب هستحارو *

 رسورهدلا دئادش هتباصأ اذا عزاعزلاهذهىف تأ فيك لاقي دئادشلا ناار

 د ه-ه<

 ذئاع ىأن بالاك ديدش عرعر
 مومو د هم 1

 لالا قو ذليل مضااك +« اعّرعَر ةكمهدمرتو
 ومد هو وسوس#7 و هموم

 رفعزملاو عزعزملاو وَما ذولا فلل لاسقي كار ءالا نتا اًةينعاهوسا مقساذا لب الا تعز ::عرو

 سمللاو

 0:07 ز]ز ]| | | ز|زؤ| | | |0““ببب7----74474



 0 (عدز) نيعلافرح +« ىازلالصف
 لكلا رعايا يوان ةققط زانق قي ست اع دك هوو نت +

 مهو اس ع

 ل_-وزعمللا لاق نييذلا ةعيسلاو اةعستلا ارفزلادح وهو ةعيوزمالاقبو ةعد وزراصعالا

 ةيشمةعيورلا لضفملا نعىرهز الا ىورو نآرقلا نومهسي نفيا نئازان لااتفرص اوا : مق

 عابتتنبح قدوبأوهولجر مسا ىازل عا هّحأالو فرحلا ذه دقعأالو لافت دربالا

 ةيورلافعد وزر.ةحاريصقلالاقيو ىاذحلا ]
 نى موسم

 اعب وزو أ ةعب وز هّتسا ىلع 7 اعك ربتدزع

 - و س حن اجد# عهمد د

2 

 ددةوءارلاناعب وروأة-عب ورهباوصىرب نا لاك
 «(عيذ) رك

 ا لك 2-0 006 .- 9 5 5 2 2 | .٠ ٠

 ىع تامنعرزل ليقو عور زهعجو ريع لاوربلا ىلع باغدقو عرزلا م مالاو هرديةعاردو

 هي "ا اس هس

 عررفم ءرزرت بلا عرر

 هلوقو رّدملاحرطعززلا لمقو كراك

 9 5 وهم هر ا 76 -ج

 ىعي دقو هر ةحضالاو 575 مهريغلاعرزاورانتا

 ناوضرىلءراعتساو نيرخآ موق ىلء مهباون.عتسل مهءادعااوفلا-دق مهنا ىنعملا باعث لاق |||
 س ىو و و

 مه“ أرطن اه 20 3و ىدح مسح هللا طفح مهبعا. اق الإ ءازعل اركذ و ةحدلل وا ةمكعلا كا ذم لعلنا

 ةزدهع

 رئانس امن هيلا ضرالا فُتن امو عيدزلا لقو رذيامة عبر راو موهابشأب واقف اهو

 * تلو او عر رب ىذلابحلاءا رلا ففظتب #عب ر رلاوىربننا لاك تا نمداصتلا مانأ بيف

 لاقي ثابنالا عرزلاو لثملا ىلعمتي اع غاس ىتحهن عرزلا عررهللاو ًأطخمهناقديدشنا اعبر

 0 نأ نوعبازلا ند مأهنوعرزت عن, نور غلام برغل يزتلا فو هتنثأ كأدا هع

 - نب ارزلا بي اعنا هلوقو هنن "وهلا هربجىئأهقلا هعرز ىبصال وتو تول نحذمأ

 هننانا اوضر مال سال اة هنا اول سو هملع هلل ىلصد# عار رز :رلالاق رافكلا
 0 و عاج 5 < ” مه ع

 ا ولأ لافو *ف اعرزا 6 * ةيورلاق هقرو تبن عرزلا عرتأو مسمع

 عرزلا ياعم عارزلاوهبف عر بعضو م ىأ ةعرزالو الو ةدح اورو موال ىلعامةغينح

 خر ىلا صضرالا ىهلةءارلادبدثنو ىازلا خ ادع لا ثيدسحلا ىفءاجوةعارزلاهتفرتو

 هل ىدع

 اصوصخ مهسفتالاعرّراوذ - ا موقلا عردراوه4سفنا هبيص خي اعرب ىذلا عدرا

 00 ىازرلاو 1 ادار نال لا ريس ازوأ

 مس
 0 او ةعاردلاو عر ماو عر ملاوةقو رغم ةعراز لاو ةسوموم'انلاو نار وهج ىازلاو

 رعءاشلال اق عدزلا عضوم

 04 مورو
 رد سهو لانناربلساك اهي والك مْمماَلَبلطا و مدع 9

 رس كوش

 لبقنئدام فاؤملا لمهأ

 اهعماح عنك هير السا( عدن)

 عدرا ريثكم دؤملاو

 (عدرز) مالا قىخاملا

 هيك ةونك نيديرنا رفعك

 دعم

 ىءارلاةءيور هءاوصهاوق
 هصوهد.ودامسوماقلا

 ريقحاريسمةلل عبورلاو
 فد وريغال"لمهملا ءارلاب

 ىفو ةغللا فىرهوملا ىلع
 هدا ىذلا روظكملا

 لاف انعم التذغ

 اعكربت هزعانزمه نمو
 أعب وزو أةعل ورهتسأ ىلع

 هباورلاو ةيؤراوهو
 اعلعات همظعان مهن مو

 اعكريت هزعانحأ نمو

 اعبو روأة عب ورهّتسا ىلع

 يىصعم ورك مأ
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 2 ما 9-5 انقاص اص سى يك

 د ع *« اعب رت كن انعىس مناو
 01 0 89-72 و هب 2

 : اي لا ةرعملاعتا دزتملاو

 بمد لو

 اعرمةرو راع دس“ اكلاىلع 7 اًسحافي قاماليرشلا فقلنا

 2 و قا

 صاعاانيورعلز ءةيواعمنا ثي دخلا فو يبد دعك

 عبزتلادسعو لاك ةو واما ري لعجوةيواعم طاط ف نماني رقهطاطسُق برصفرصمن

 عيل معسل لمشتلاخ لا 2غ 30 و عيزتمقلخلا يم ش حاف لكت انرغتل اوه

 ةفو هام رلاةسعيو 3 للا نمدن "كة فاقتسالا لق و لكلا“ و ريسغتلا 5 هلا ةباهلا فو

 لهاا رابع ودلال ضرالا فر ودتمير دعو لا وعدو لاو ىها ءاودلا ع 3 ودلاو

 راالا نونكص بارعالا نامدصو عرمان هتذخأدوع هل اسيل لات زورالا

 ىم-هنمو نادر نمنسروأهرامناط ث مساُةعتْوَرو درامز اطمش+ .فلاّةد هيف ودألا



 م
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 لصالاب اذ ءامهلا مدشدل وق

 مد-هلاوءابعل | مدههلعلو

 ىلاملا بوثل اردككحاا

 ءاسسسكم صاخوأ عَق :رملاو أ

 قزمملا لءعرملاو فوصلا

 هجونت ههشكر

 تي را كىأك ضرأ عد درو كاد نمو ىرهزالا لاق يا لكي
 ا رلاو عييرلاءار ةا١لاقو قد رطلكب ؛ليقو ةصاخ لاما فج رمُدلا قيرطلا ع 2

 عسيراهل ةقان نحسلا ةسعب ..ل_قو ةردلا عب رس عابص ةقانو ماَجلاحريعب رلاورب رلاوريزل
 رم دنا انما بارعا تملا اميظشااب درب مه اوةكرتسل_هنريس اج اذا

 ام عاب تااوهج رلالوأ وأ "ىلا عا رمل اهليقف عابس عانسّشم عار 09 م عابر عايرما ما 4لاقف 89 62 0-6
 ىتلا عايسملاوريسا امد عانس اورد اه هد املوأ لمْ ىلا عاما د مد

 عاب رمةقان ىرهزالا لاكو اهيشيمر عجول فيبعلا عابرم عايسمةقانوةعاضالا ىلعوبصا

0 

 تيكلال وقود واهملع رايب رملا ع :ريتع قلة ؤرلا !ملعداعب ىلا ىشو
 ىلامصد#

 04 1ع ءابهلا مده هصاول 3 هب : اكوا ثدع قاب 0 ف

 8س 9 هه و 51 -

 لاف امهنو 0ع #23 ب حربا صج

 قوتبلاغةنص مُُحب ع سس هر عب رلادق راى ٌ

 ايف رم ع عض :نودلست دار رك دئددخحلا

 ىلصننلا مة نمآرعق هيىلاعت هللا
 لو هيلع

 ل وقى

 *«(ىازل !لصف هلو رشاعلاءزيلا هملد و عساتلا زكا مت)+



 0ايام اا ل ا للا ثار الت ب
 *ينال 0 ند يوت فان 2

 8 1 مي دا حار ناو ار فس

 در م لاق هجودل مقتس الان هدوانهه

 مءسوو م هم

 حمي ناك ىذلا م لا ىلعُترَغأ #2 اهتاشب 6-5 بديعالو

 89 هو ساسام ع 2

 عد رتب هط_تو ند عيبا 3 ونئعاَ اهلا عاصب تطأ

 7 هود © بسو

 0-2 نك 37 انين أك راك الا لاخلا 0

 بودي 7 9-_

 عضمخوز و كامن مآى 1 3 هناموسيلا ىرمتب أى كلقو

 5هءهوعو 3 2

 بستم ول اذفانانر 6 3 هؤاوداذهف اًروْدْصمكَنْناف

 صضءباقعأب ضعي فواح ودو ةزمخلا ىلع نسا عيل بمتنبا انقل عاصب تي ىورو

 ف سى " ماه ص

 2 ادناه رو : لك عي رو هنمبرطضا ام با ىلا ناعير وبه ذوءاحاذاهن رتوبا رسلا عب رو

 لاف ناش اناس ردو هلوأ ًارطملا نا عن رو لصف و

 3 تءو

 رظْمْمسبشلا اذهوبامّسلا لَو 00 دع بابل َناعبَرَل أي نكدق

 هم م87 هدة د ه سورس ى ما عد ع

 5 آاوتفقوو أت ثملت ىعع تعورتوداو بأ عئارسرفو قف ئاذاءانالاف هلاهالا ته درو
«2 

 0 -هو 2

 عسفترلا ناكملا عب رلاو عب رااوةعبرلاورشتمم ىأض تسمو ودمو صالااذ-هنع 7

 دلي افجر لاف عملكم نم كمال راقب ا

 سو 78 ود هاكر ع 2

 الافالا اروتساو تازودسا ى جس رز ودمع اها
 طب

 اهيءاسرافالا رهتشاو هاوس لف ن نومودالثأ هاذ نرخ جىأت ا نوال

 ةمرع نبا لاعتةردانةريخالا عابر دو عول 0 8 و عابر جاو هش

 أعان رلااولَطالو ضرع دع « ان الاسس حسا لحالو

 ةعب رلا ةدسع أ نءاكربئبا ىو حا حلاو ةعيرةدحاولا لبقو عملك دجباولبحلا ع رلاو

 ةمرلاوذل اف ىرذ وللا لوقفالخ عبر عج

 قرقرام هش ثيرؤيل أ ىدا « دعب رّقوفاعقاوىفا اونا قارط :

 عببراوعب :رلاو : 8 0 « لاك كيلو كسلا عير

 تع تسال |وق هامودست» لو قب رطلاحاصعلا ىفو حاج لا نعليخلا نعحب قتلا رطلا
 دانا

 لد هن *اكح وأم 002 » ماكل الاى

 هريس فلس. قعب رلكب ىرقو ةءآغب ر لكي نون ”أىلاعت هلوقو ضي أبوي قيرطلا هبش
- 2 

 4 (عبد) نيعلا فرح «ي ءارلالصف

 00 حس بس
 ل ا هس 9 سس

 يمه نم تراك أو مانعطلا فه فلعج اذا نوم اوتن رلاو كدولا ع 1 ىربانا عير تو

 ه2

 لهالاب اذك راك الا هلوق
 ْق هداشلا فاوملل قأمسو

 هدم همك ىقان الا ليدتدام



 (عبد) نيءلافرح ه4 ءارلالصف 24/1
 جمس ب مص

 © ص م -

 | لاق للك ىكتهاراوةطلل |تءازوم سيروم مار اوزملاو قيقدلا قةدازلا ىهىملقو
7” 

 ضر 0 : رااربثكماعطلا ةيو لب اقوهو تءارلوةيم_مضعتو لاق تكزتعءارأىرغزالا

 ]لق ةغل تعار 3 اهليغرتك ةرصشلا تعارأ ةةينحول لاق وب هدى اميملا عشب ةعي م

 ٍْ ى حار معطل عار ويرد وار اكو ةداز نيدطلا عار واهداو رثك لب الا تارك

 الأ نموهلاقنيعي راد اهناف نيكل اوكلمارع تيد ىفو زيكتاو نمكلا ىفةدانزهتراص أ]

 لعزة نا دنع وةطنملا لك لعرلش :ونسطلا د:ءقرقدا د انزديريلصالا ىلع اوةدانّزلا

 ظ هئئاوُمْنأ ىأرع ثدد - ىنعمل_.قو هن داجإو نيسعلا ماكحإ كالمالاو ككاو وسقدلا
 هموم 52 -ٍ

 1 نيملا ةراذكسص قامهمعهلنا ىف ,رذرسا.عنباثيد_>-قو نيعيرلاد_> أ انا مكماعثإن اف

 ا ّدملاٍق قد نم لص ىتلا ةدانزلا ناو ماداّدملا عمهمزليال ىأهمادإه هيوَمطتح دم نيكسم لكد

 الاد وطانمدبتعيرتوداز أدل مقار واذكو اذكىدي ىف عاررداوناا ىف و مادالا اهب ى رتشب هئعطا ذا

 ه7 هس 7و 2 هس وه

 لمانالا فا ارط أ ىلعاهيكل ضف عردلا عيبو هلأ ىلعرزبلان مجرتعام لضفردب ءلاعبرو تضاف

 ميطخلا نب سدقلاو
 829 «ع

 بنان 5 53 نويعافريتقتاك اهعد رلداب 0

 هالو 2 وو 7# 56

 الأ دركعا راوتر هرئوشلا عارلوقت عر ىأ هير ربهارو عير «عانع وح لاو وعلا عيب رلاو

 ] بكمتددلا
 اهما رب قءاملادر عا ارو * اهمالح ؟نمءافاماذا َىَح

 ثعتلالاكو
 سل سموم 95و س 7

 عماطملالاجرلاَقانعب رص #2 اغإوعب ز رنا ليل تعيط

- 

 عجرعأ عبر قل بلع عارزدسسم عياد عجرودوعبى أي رناموريرجشيدح فو

 له متاصا اعرق 311 نءىرصتلاز سس ل سو غ وجم ىأ عبره سدلوهفوحىل اداعو

 لاَمْفدباو رفو 0 لطبلطفلوا وةنامىردأاملثانسلالاّمفء ئثهنم عا ارلهلاةفرطُق

 | عير عارد_ةف كيلا عّيرنئنثَّلك كل ذكوداعو عبرا ىأر طفأد_ةفهفوحملا ئنهنم عارنا

 8 مصر

 ةفرطلاف

 ه7 <35 هم ةسدو-<--و

 هيلدا تاعورل مشن د قتتوبسهملا توما عب

 عدبرتو



 4 (عضد) ثعلا فرح ه« ءارلال صو
 تا

 ةمرلاوذ لاك

 لط.عهجولا ةرجسداو اولا عاور د سءرعرهظ ىلع ىلراهل تعمر

 كو دا ههفصوالو سر_ْذا 00 كادر
 مو هر

 0 اههسنمءاعور 5 سمو صال

 ا ناكىلااهنكلو ةمئارلان مسلم نيرفايارعالا ناار ع اكسل

 1 3-5 ع ع 1 7 2 . >7 2.8

 الدم !ىءاراملاقي ودعخور !لحرك حور |سرفلاوواه>و رد ة>وأ اكد نداعزو

 اىذرس ابع نبأ ثد هد_قوكلذآلا ىورباصألامل أو هن اك كئ.دعالا ترق
 مفام_منعهلل

 هو

 كلذ عارف ةفرعمالو دعومرب-غن رم اك رهشأ ل ىأىكنعدخ لجرالا نر

1 0 

 لوقهنمؤ كور "رغا دربك أ ىداَوا عارة شذا ىلا هلاش وىرهزالا لاف هعزفأو

 #2 جم هضم

 لوسرلا ضْوَس نمل اها #3 ىداو وفتحي عَ رعاشلا |

 و 24
 مضل علوه علو رود حاو ندم اال بو ا

 نا ثددحلا فو ىسقتثيدح فو لابو ىدلو ىسنت ىأ ىور ذل ذعقوو علا باقل

 5 صم هع 5 هم رم مع

 فاول 0 .بًاومقنااوعت افاهقر رو: ىتحتوتن ااسقن تا لاهو ىو رت سْد لاح ور

 مالا لعلب رج سدقلاحورو تدور ىذتش ور قاتل ١ باطلا

 قو يعور ف كانو ءال اًناك مسهل ا عورملاو ور ف تعننيمالاحورْن اقرطلا ضعدفو

 مم و

 رو هند 0 00 2 ذو عيت ا١أثددلا

 3 ل ل 3 ١ 2 و 4 ص ٍْإ

 مزاخ أن رش لاقةآر مأ مل وزار جادت جداوتعشيوسمل جيرارد جوت ١

 عاو الل لزاسم نشك * اوناقاهنماهله لمَ
 مءو<

 مو رغم نب ةعسر لاو
 مهو 5< ب قصص د ص سد

 : عاذؤلاواهنميسلادجو »+ عاورلا كتدومتمرصالا

 20 ع
 6 مسدلا,ىءاوراذا هلوق ةجرقىرنالاقو رانا رز ردا دا يف مهانكس نم عاوراونأو

 عضومريغىسقاؤللا هبحرمص لأ لاه هلا كوي ىذلا عوزالا لاه اعورئرَع البا فصب ىارلا تم حرشف سم
 موععم مرشك

 : ع رةدابزلاو ءامغلا عبي انلا عب د عابترالا هسبلا عر رس ىذلا اضي ا وهو
 - - و 5مم

 دارو امر كذلك سدي عارأو اناعيرو قاسعللا نعءذهاعابرو اعوبدو اعيرعير

 ( عسان برعلاناسل - 35)

 تمم



 (عور) نيعلافرح ٠ "ارلالسف ظ4ؤ1

 اغار و ةوجالو عرفالكأ عر لكلا هل لاقف رعنباثيدجدنمو ١ ٌردهاوا كسا

 ىأخ ّرئال .ماوقو هلاجوأ هيراكبهعرف ادعو روك ارعالانبا نع زمهريغبأعور وذ اعوورئشلا

 سا روب أ لام فوخ نامي الوبجتال ا

 مهمه دوحولاتركسأ تا 3 الد :وتاناولاك فوقي

 لاقو اهةلْط اف ةسط رشف عقوناكو ماعلا ذا س قد دونم لاوو يارئاليغاللو

 قيدصأ ةيسشحو نيو كل » 5 ىا ءارتال ب ا
- 

 , وو 5 2 ها

 ٍقو ربو ما "د ناهت كبلع < ضو ل و و
 م

10 

 / ي-لطتييحام ىلاتنال 0 اهقائوؤم طا دقو لود

 يفد كدمقاسلا مظَعْن أ ىوس 3 اهريجْ ل ديحواهانمع لاَ

 "ص سل اص تب _ٍء

 عورألاو ىبجبىن !ىءاردريغلاوهعو 00 :[تاراولاتو كر هزالالاق
 ملا ةعوراومرسفءارنمع وربي ىذلالاَكبانم ع ارلاو هس نابي ىذا اج لانم و هد” هع

 ع ورالا عاو رالاةهلهابعلا لايقآلاىلا رج لئاوثدد-ىفو قل رلالاج اد ورا ولالا نم

 و 58 + اه ل 5 .َّ 26 .ء اس

 همو هتسح همن ىأ سا.للا نمد لعامهعوريفة بنا لها ة فص: دحيفو هجوألوالاو

 ةيكار هاؤَر سرفوةقئاد بخل ليقوةنستسىأةعئاو تن ك مكمل هركي ءاطعشم دح

 لاا ةفصوا همك ع
 س سن سا ة-و وع يو 52

 اعد 1 ولا بدبشدقا رك #3 اعزا راش لمت عئار

 و س”ش-

 جلا عورالاوع هدد ناو وسفن عوراةنإ 5 دو كلذك ةعئارتأ ماو عئادسرفو

 4 مو وم

 ادام ب و هنسج كءورب ىدلا لمه اوه ل- قودتوتلاو لضفلاوةرامهماوهسسملاوذمركلا

 ىدعتملاةدسجا ودللذ لكنم ل فلاو عر و لا وه ع و 0 مسالا و.ديدملا وهل.قو هنأ ار
 9# روت 4 / : 1 1 1

 عو ع َو ديل ةقللا ا شا ىف ساسةلاو ىرهزالا لاه ىدعتملا ريغكاب يدعتملا ريغ يبد
 ب

 سفننلا ىلا رد العد داك ىأرو 1حمام لك نمد تقلا عاورلو عوأ باقواعور 9 ر

 ةبك ذمه تناك 100 ةقاننىرهزالا لاكداولاةديدح“ 0 ه2

 ظ مزخرف بويل وعزت نلاوغ ارنا لاع حجرا دلاله نع را اليل لط
 11711 18ه - ها 4

 5 تع نول تس ا

 مهلة سبط مهرلطنم م هنو عزب ىأس انلا نوعوربنيذلا مهل قو هوجولا نا بلا يسهوعت ارعج

 لا



 اب و و تور م ع كوس ل دا
 1 1 . 4 ا

 4 (عفد) نيفلافرح « ءارلالضف
0221 

 00 هم # همم

 ةعور عج ىه كو رنمامهللا“ ادلا ثيدخ فو َه هك هرهلا ةنعو راو عئادو وف عار لوقتةركو

 هناعمتلا لصدهتنالوسرنا هنعذلنا ذر ىلع يد + هئفو عرفلا عورلا نمةدخاولا ةملا هو

 ندي ريلتتللا ةعو و ا وقىديلهثعب لسو 0 ْ 5 عا 1 1 0 ا 1

 35 د ةالثما قيهاوقوةعو اذه مهماص ًامأش مهاطعأف مهن ابشر الدق ارم

 ووو هل و < وهم 89 ه -ٍ 7 وهو م

 كءعر بهذ 0 كءورخرفاد_مبعونأ لاق نلكسو ف شاكف اوهعْرق يهذ أدعو 3

 هرمنا ودار لات واعل ل ثمل اذهو رذاحتام للغش دل مالا تافكعَزفو

 هناكمرمهاعنبهقلاذسبع ةيواعم وان ًادارز فا لا يقوتقةفوكل | لة بع نيةرغملاناكو |

 د : واعم هل نقف هناكم قب ءلامتلا وبه باعراس رشم اذان واعمىلا بّتكف

 لاك ةرصيلاعمةفوكلا كءلاانمهض دقوةريغملاابأ نعو رحرفأذكباك تدهفدق هيلا بتكو

 هضم < -5ع

 ىرذنملا هيىنريخأامالا هعورغ نم'ارلا خب هعور حرف لوقب نب وغللا ن ههسقلن ملكىرهزالا

 لاف هبلق معو راح رخ هانعمو لاق 0

 : ناي وع اه ا كل

 اهتمدلولا حب زلاناةقس ارق لاغ 0 23 بركلا هعور نعت تول 3

 وهوه يفنوكيئذ اع ضوملان مجيردعاعا عزفا ان نم حرضمال عزفلاو عرفا َعو راولا#

 خرفلا نعت قلفنا اذاةضسلاتخرف ألاقي ةشيبلا حراك عو رلافَعُو اولا غورلا

 لاق ىنعملابةفرحملا ىلعةمرلا ود هنلقو لاق هيسعور اند ًاولاك اهم رف

 ارغب ممولاوأ هلاك ىذلاو ىرهزالا لاق * بركلا هعو روع تخرفأدةنالذج *
/ 0 / 0 
 ركج الئاهفاولزاع رءامشافاشلا نعماخلا كردتسا دقو هلوقبهدار دال هذم س>ودسأ

 ةعورو ةوهسنس عنا وهتل جدرفومؤعلان 7 ا ناكدقوه_يلا بهذا قمم. .هلا ىأ ةراضإ

 ست دس وو وو < ور س6 م

 امهالكعو عورتم ع دارو عورل جرو عزمت همعزف ذى ؟عاتراف هتعوزوأن الفتعرو عزفت ى 1عورتف

 ناكفاهل عداتلا ننلل' فرعاجأ [ةعناشل انيغلا كرس ومس مهمالعورىفؤاولا تكصنسنلا ىلع

 1 5 3 - - م 4

 عم قالعافعثارنوكيدقو عور عد لكل ذن ءوحن ىلبعف ليوطو لب وح ب ضناك ليقفازلاج

 5< - و سو 7 داود مقوم سا اة امس

 5 هردهنمدعتارا ماد 3 لاو دع سن سمت دن ذقاف "ابييح ترك ذ لل ةاوقكلوعشم

 الاشرف َكر مشو هءلعهللا لص الاناث دا ىفو عزفاذا غاي دالة ةزوامأ نيج(

 دات بج ا ل ب71907 075973117 317572151770: 713125717771311 ت77 750177:1951915571177 27 ف7 أ



 لدالاباذكن زعلاءا دْغ هلوق

 سوماقلا حرش ىف ىذلاو

 برغلا ماقم عضومريغىف
 يع صم ريتك

 (عوم) نيعلا فرح 0 ءارلا لصف 4

 م هَ

 نمىلا لَ تحامهدح بضعف ثالجرهدن افتتح لو 3 72 نامي الو

 8سم ” ,عء عد

 قرمزألا لاف ئشب عزمت سلو عزك هباو رلاو باوهلاوهاذد# لامع ول لاك مراد هذ :١ثتادهار

 ءدرتداو فوشي وبتسلالأو لابتي انا 7 ل |تعزم لاقي 3 هانعمت اف يي 6

 هُهدَر ره دل ع نطبلا اد عامرلاوهن او ى أعمر عمرامأ هاو 05000 نيمو ئ

 همور م«دم د سام و

 ىبا رعاا ناد ثنأ لع لالا كذبا عمري رو عترو عم جملا

 وَ و ةهزلدك و 26 ---

 عمات ضعت ةيأو> »* عوبمرملا تملا ايل 3

 قسلان 44 هن ىتحقاسلارهظىف رعي عجو وددو عامرلا دو تمول كارلو

 زوم هه تس - ةءو<

 بارسلازك ذي هيو رلاقو سءثلاىفال" الث ضسلااصحلا عمربلاو

 م س8 سى

 اعمر اراهئلاداقيإ !دسلا #* اعدف أ ىدراصتالاقرقرو

 يلا لكمة ددج اولى تور راج ىهربقو عنا ضي قاورةئماةراتى مىنامعألا لاق

 دوم تود يرو سر 002 8

 الثم رض * اعمربلا تف ةقاطمافك #23 لمى عمرل 1 4ك موهغمالاقو

 ىهوانوصاهل تعمستريدأ ان نا..ضا|ا م سعلت ىت ا از جيوب واينلا ىلع مانا

 8 ول

 را دئيدلاقو ناعضوم عامرو عمو نير عشالا هسنبعيلزامعمرو فورد كنا

 لببج عمرو يزبنبا لات نولاّكءدالب نم عضوم ميما عفوءارلا سكي ىهريئالانبا لاق عمد
 لمهدونأ لاك نعل

 89 04 رل 9 نم ا ص

 ماكو رخن د #4 عير نملك غانو ذام

 لاشواللوق هل ا رو رهضف ملا هذع سدتحا عزا ع 7 ب (خ)

 ياا ردن آوتعيرامم ًاريَباندلا تدرط اذا: م نادال

 رب 7. 7

 روع الو لضيالىوق وق # اناطملا ب نم تاعنا رئابامت
0 7-1 

 مد 7 هَ 5 و

 عئارتالغلاسي دس دغر 0 وةهعل ارملاو بارمشل وأ ماعطل راينا ييزمشكلا هر
 رو سوم 7 --_-

 تاوصالا هر له دما ١مل تناكءاَر - مل | لاف يقوي اذا ورع ل ردو نولا

 هم 7 وو 2 هس. 0

 نبانعاعوو رواعور عوررمالا ىنعازع زفلاعورتلاو عاو رلاوعورلا «(عؤد) بع بعلو
 م سىس

 طعشاذ اامهنعهلل !ىذرس اعنا ثردح قو تزوهتْئشناو زمع رغب اكح كلذك؛ ىنارعالا
 1 9 ه5 5 9 7

 لامج هنمكءو ربى ش لك ثدللا لاه توللانراذنالادارأهن اك عورلا كل نؤهضراغىناسنالا



 2 اع اخ اجور 50000 1. 4. نخب نردتات و لبن 0 سما <
 كا

 44 (عمد) 2 2 نيغلافرخ « ءارلالضف

 لاق كر ىهفتاؤاصلان منان دوسلاو عوك رلا

 با رلا هك ما يلع #* ىلا وعلا تو بحاح تادأو ْ

 دعيه سار لضعملا ضفتي ادفع 5 لاام اوتاكو نال ونيتعكر وةعكر لصلا عكرلاقي 05

 «مكمارتفلك لك بدأ « دسل لافاعك ١ ا رق اهيف تلا ةفوقلا

 ا ا :ىث لكو ديال وقف ىدنمل عكا راف
 لاقد_جاسوأ عك ارانآوأ أرقأنأ فاهتلاق مل رت لع شي د_خىفو عك ١ دوف

 هان ميستلاو 0 ذااءنيصوصة عوضملا 3 لذا ةيائامهودوضملاوع وك رلا ناك اىليباطللا

 نانوكمقد_>او نطومى سائلا مالكو نت يمص أمركم اكامهيفةءار ولأ , نع

 ع نباص رع

 فنحلا ىهست ةيلهاسكلا قبرعلاتناكو عوُكَر د كرعك ال جو عقم اول اوسلا ىلع

 ة مكتبا بايممل * اش لوق نمو دلال قر لوجفدلث الايض ا/1

 0 لاقو هلام تطوى غدعب رشف اذالجرلا عكرلاقيو

 ْ ةعقردقرهناو موك 2 نادر يلو

 هتموءانخملالا ع كو رزلاؤ تطقسفزخ [نك اساهلقتساف ةنكاساغل آن ونلا عشب نكتالودارأ

 لابو ىزبنبا لاف ةيناسي ضرالاى ىوهلا عك رلاوريكلا نمل يشل  عكروةالصلا عوكو

 2 عمن :تسدلادر وأو « ىلا لاوعلا َتوقبجاحتافأو 95 رعاشلا لا ركواككأ عك

 تم موصوف - 8
 ىحاللاةْف لئساذاةسأر سلبت زعرور عمو يبل جول عار حل

 اىنلا رو لاعتلوق وقيوهب دن ىف 2و وءىبحالل وشي أ هيد مرت رولا هوح ارا أ ان عءكلذ

 ه7 ع

 ال3

 موص

 تيوسدنفرنمدشوُا نعم هضرلا ىصلا سأز نم 1 -تامنيدشنلا,ةعامرلاو برطضااناعمر

 ىأعمرتاهمال تس 26 ءامرلاو حوفانلا هذاا ارطْضا نكسوتدتشاا ذاخا جبارطضالك اذ ئ

 اصمم ضرس 1 همس © تبت ] اياص

 يي و ىضلاحوقاءنم ةضامرلا لثمضدتو»ن قذر 2

 9 8 لص ع 5 رموون < كة

 لئقؤ هتلالضف ع وهل يق هتمطق عمر هعدلاشب بهذ وع ءىنج تال عكست دام

 لخرلانأ أعمرو بضغلا نمهقن اقرطالربقا عنز كازحالابا هئراع يطا ءومانعم

 بذغلا ن ند 5 2 : راك مار م ًاوهلدقو تضع سب كرم ادهذلك عتواناعتر عمايل

 دهس د1

 انضم ناي ىذلا عامرلاو عمرو تاعمرمفن الو فال |نس ار ىررقتلاداررقاعمارن الفاء اجلا قبو
2 



 وهسوماقلا ف عاقرب هلوق
 هلوقو باكو باحسو ماطقك
 ىناذ_كهوهعاف رعالو

 هلع ارصتقم حاصلا

 5 رشرظنا هسءقعزوو

 هحوعم هتك سوماَقلا

 لصالا ىفاذك ةقلمسلا هلوق

 اطوضم
 ادك جلا قسنتوهو هلوق

 ررحو للصالات

 (عكد) نيعلا فرح ه« ءارلالصف 54

 2 موص

 عقر ها باكي ن كإو 5 انتم هقلا اك مد

 تاما سيحل بالمس ميال يطا ىأ عامر راو عاق رول راو

 قةنوص مهسلاةعقر ار ءالانءالافو مفرياصإلكو هباصأ اذا همسي ص رَعلا عقرلاعي و

 همس س هم ا 9- 2و 6

 اعضومىأ أاهقرتمه سف ىرأو انيصراعقرهتعقرال لاب ةسشو هاك ىأ اكءقاعقره_ءقروةعقرلا

 زغاشلال اق ءاجسهلاو شلل
 10100 سا و 2 م مم

 اغقرتم ىرأ ىكملوادصم 5-3 مكيدأ ف كتوجاهلا لرتامو

 رعاشلالوقامأو
 85م8 .ٌثل5 ورث نض مى رس 0 ه2 هل 9و

 0 مواروع 5 اهبحو ورسع مأالا بلقلا أ

 يل ولاد -

 000-2 تاثامهتعقرو #3 ا دو قالا بوثك

 كندي رشاذاهطوسب هند عقولاقيوقجو د 2 ,باج كارتر عقراومرهوجو هسا + عاما

 6. م

 0 اروبرخلالو أ نو درج ندةسقنوب رس رطل رريعيلا اد-ملاق و

 نهال الا املا و*امخلا اوان 2 انانتلالا ف تيكسلا نبا يالا -ةبقلاءاسنلا نماعفر رلاو

 ودا

 ورعوأدشنأو ضم#ال ىلا ىشوةرومهم ةلاعق نزوة امن ماواهليعال م ىو ءاسنلا

 29 - هدف -* ور

 د هو هوم هسوز وي و

 8 ه3 ووص

 نير"ام ىمقرلاو سقت ىب نمىل->-روسا ْعْنَق اوعوقرتف رع عوقب دوم و لاق

 فوز عمر عاش ىماعلا عاق زلا نبوة تسنح ىلأ !نعرقلا نمد راع لا وةرصنلاو كم

 6 1 ىارلالاقو

 دح نم تسانكلو عار رلا اان 5 ب 0 جيد أند 2 و

 ْ ْ ٍ لاذ عا رلانبا هياجأف
 © د هسث ةوو» ه ل واع و

 درا نعاماوقأ فرصيهقاو #3 ىهشي لالا بورن تثدح

 <93 س م 5م را -

 دسالاةسي زعؤديصلا بك د هناوقو رويس متتع

6 

 اهوا :ةسرك ورا ا نععوضنللا ع نع رلا عك

 وهو ليسصووعبقرتو قيشتوهو ثيدسحلا ف ديزبىدلالاةبو 35 داجيرقاعو ًةأسهض 23#

 ْ طس قى رحالابعق هر 0 هن داس صحا و دارتطوو تو لام

 حوقرو عوق دو عوقر عوجو هل م و
 ْ قاريسلا نعديدش

 ت2 شيتوس

 0 م سعت



 4 (عقد) 2 نيعلافرح « ءارلال مف

 و ى”هد-س9 9س ساس حا ساكت سا

 هيام مشو توما را ع دز عضو +كأ هلا عك بفواقأول اهعقرو

 2-_-ه-

 هعقربو هبط هل د ىبيأ هاو وق هعْقر ىلع ناد نمد لاف عقارماو ُنموملا ثيدلساىفو

 قى مس #]# 0

 فنظرت بوذلا عيقتو عقر بدأ ةتاساجأ ونلا مقرا وقر ذولا تقر نسي وب

 8 6 مى دءد

 ةعسراف 1نيرعلاك همعقروهمعقرد تو يضلل اوم

 "مو ع دم هم سو ع ّْ «.وعءق

 ريان اءىوكلا نءقرف نح رش #2 ىذعمسو اىرصبأ اذان 7

 لون برها مالكم الواير ززوامكدقو للا نسا

 25 رو

 لصر عق صو مالك لا نمعق دلك 200 ة-ةمرقار د داو عق صو ثوعق صم بيطخ

 ىتا نفر ةدحاو ةماعلا بس عقر مالكلا

 ندهسيلعأم 9 قل ات تقر ع ةمارقلا مووكدح أى 6 : د1ا فو تنك

1 0 

 ةأوسسلل نان !عبقرلاو عقرالاو ةقر اة #عقرلاوا هك ايكرد عقلا ةيوتك --

 0 ل.قو معا ًهتلاو مولان ةعوق سها هنال كاذب تي مساهتعقر بكا اوكلا تالا

 تاوعسلاوةعقرأ عبو ىرخالل عسقر تاومسأ !نمةدحاو لك لقو اهمف ا اراونالابتعقر

 ةعقرلا»بوذلا عقرتاكاهل اةيط تناكنفاهيلت تلا تعقراتمءامس لك ةعق ةرأةعبساها لاقي عيبسلا

 لبر يو ىمكح نيح هنع هل |ىضرذاعمنيدع سا لسو هملعهللا ىلص ىبذل ا لكوقنعشد دملاقو ْ

 فّسلا ىنعمىل اهي بهذه "اكريك د#تلا ىلع هبافشنرأ هسووف سال 07 -ل-]

 اهماءامسلك ىطعافامندا 6 عير ليقو عيقتاهل لاقي" اه ّلكو تاوعم عبس نعي

 هلع هسملع قزهت ىذلا قجحالا ع م ةرلاو تاووسلار اس كللذكو امندلا ءاسم عسب قرا رجالا فر

 الاخ رى“ ودل اما رود :انع الا وثاعمرملاو عقل اوه نت رمضلاب عقر ردقو

 قرأت را تكا وقم ةعار رباجىألج لا عقرأو عقر, ث أ ىلا جاتا م, افشل

 ع ل روك قر اها ل ةهظعةرصم ةعق را وك رخابقت زيا ضرالا ن مةعطق ةعق 3

 دوا ىهرد رشق ة بط مونيتلا ب 537 ىقاط اهم روشمالا ماظل لا لاثمأر ءاهل و

 نال اعمر ص وانيقاهترع  .هداالوةمطر لك ْوَ رمل ةريذكى هوى راو سان أر ةدبط

 امو د ”رااموهيثرتك أ أى أتفق يدا وأب ؛تالف عر هلق : وعق ةرلا نةلاقي

 . لاف ثرتك الوم امىأدلعقتأأ



 (عقر) . نعل فرح » ءارلالصف 4

 لاق مقر هلا كذآ ثوبي ىفىلاعتهلوقو عمرا نكلو عسفرلا قيال هيوميسلاعءاهلابىئنالاو

 ىممال ارينا هاج اذكى نأءانعم ليقول اعتٍملظعَتْن أ عفرت نأ ليو أت نسا لاف حاجزا

 ىارلا لاك .دالملا اود عصا اذا نوعفا ذارمهف موقلا عفر

 أءفا ذاور نعمان دال نه * نكن لو فب ل عادنهاعد

 مكرو لحرلا لعب ا ةراوا دال َنهلن معد ىيلاوالملا كام نكتت ل دير ت اد عصماىأ
- 

 ةضعم »8 بس رس 8ةموس

 نم نلت لك 2 دبا ىو اهو ةسضق نمهعفراموهو ةعبفر لماعلا ىلعن الف
20 

 سا ساه مم و ها ل 0 س7 ه5 6

 ةفاسةعانجوأ شذا 0 . مو ار ا ل لا
1 

 ون سعزروس هسو
 و

 هدو طد واه 0 0 ا 6 و

 3 نالف عقر نمانشع 8 ةرلاو نيثذحا نعم شاد ا« نيقبلا نعجديدشنلا غال !انمكورو

 مارا ت غم اندلاع ع وعافرميأءذس 8 سروال نئاش

 لاقي اف تيكسلاا نسأ لا كر ترو كما وممن نافع رلاالااهتا وح أو مارمجاو

 عودا لل دسبه هر عر 3 ازاننك اعاذ رلاو عاف رلاوعز لا عفراذا عافر رلاو عاف 7 ا

 قبو فامحللا نع ردنسلا لا هيندصُم ىذلا عضوملا نمول_ةناعار 59-55 انتوا را

 ضوحالا لاه عطاس عفار

 فارم قءلاالالث قبو « هضم عر كولا حاضأ
 وشك :رب نا لاك عقرهنما واوقي لو ى رمسلا نيد حتر كي ألاف في رمش ىأت وصلا عفر لج و

 7 قرا أسر عر :روريغلاق و عراولافمسهمحسش وعنبر و هن انو دسم وق

 3 يفر واشتمل رلا ع 5 موج يول عبف 21 روهتراهج خلا 5 ملا هتعافر وتوصل

 وهور را عف 1 ةراراخأ ظَ أرينا تدل ذ ناك فاكبتعالا ثيدح درو ىذلا اموت وصلا

 ثرَد->ىفو ةايرالالازتع اعد نك لدقو ةدامعلا ىفداتحالا نعةباكلايسالا نعهريوشت

 «تلعةبجو رشا نوري هواوي ى أ ناطلسلا ىلعنارقلا عقرب ىحةسما تك الهام مالنا

 رطإ فالس د ..رعلاف عفان وتلا عاضوأنموهوتانبلا فذلك بارسعالا فقرا
 وو -هو

 وب 0 ءارسكلا,ةعافرو <بحاض عقر مهمد او لك نالوا عفا ضادشبلاو بن

 اقره عقرب عاق راب عدالاوبوثلا عقر (عقد) مع |عذارو نطن عسقروسو "لبق ةسعءافر

 هعقرو



 4 (عفر) 2 نيعلا فرت نب ءارلالصف

 - هس 2 وم

 هلوق ”وداعت نم هن ربصنت 1 ىلا عفر يا :ردعف هر صخشلا

 ه2 98 صدقم

 حابشألا لتءفردق مويلاف 95 ابصلاتا رغد ىنرمصت ناك ام
 ست ترص جس

 نينثا صخشلا ىرأ ىأحابتمألا ف تفس ة كو يو اديعي ب: رقلا ىرأى نالت دعوي ل .ق
 اذهدعبلوقي هنال مصالاوهو ىرصبف عضل

 إن 8 ص

 حارب صوضشلا هتان ُضرالاو هلم صدت صطخلا بْدحيىّمو ظ
 ةئمهي دقن اعقروان اهو روكا ىلا قر ومسار كس خلا اانالف ٌتْعَتاَدَو ٍ

 *# جمان لونه هو رعاشلا لاق امد يفتر وهنا اصاهبلاةمدقر 4

 رفا تعب أ 0 دلال ىلا هَ قو ىلا ذلا غانا لوق اوقوب رخل مه هومدقىأ

 هو 8 < /

 سالو مدت ىأ نا حتر لوقنموهوتيلاقاوازسامهوبَلا عضومل هنو |[

 و 5و. ) هوو ا

 ليلا نوكيع وضوملا قوفو رضا  نودعوذرم اسلاوولعلا ىنععوه ىذلا عاترالا نموه

 ةطمهلا نءريعبلاعفترا اذا تدكسلان ب لاه برعلا مالك اذهكّدبادنم عّقرا لاقي لبالاو

 رداصملا: ندع ودل ع وراه وسس لاق مهريسمفا اوعراذ عفا ورلاو ع وفركاربسلا كلذ ش

 غااىأ عفا اروهذ عفر ريع قريعبلا عفر و اد |وعشم ىلع تءاج يتلا
 هم 703 2

 اعيفرت يعور ذكو ىّدعتالوىَدعَت :كادكسيراس: مقروهفر ويش اا 1

 ا 9 هس

 دوا !لئمردصموشو عوف سهل لةيادو عوده هلديادلاقيواهعوضوم فالخاهعوُه صو

 ةفرطلاق لوقعلاو
 8 2 سس رص هوس يوم مهر

 حبر طسو بل بوصركأ اهعوورمو لو زاهعوضوم
 س22 4

 ريسلا عفرأ عوفرملاو لاو 3 3 اهعوضومو لوراهعوف م هداشنا باوصيىرب نبا لإ

3 

 اهموفر مشو دوهواهعوضوماتأوههب شنو هفسو ”لرذيال سي كاهربس عقرأ ائك ًاهنودعوضوملاو

 ارم اكى أ ىقان تعرف ثيدحلا فو ْدْعَ رك ىورو هقول حب رلاَر كوهو هييشت رديف

 هقالوسرعترواتشم انكر دو ودعلا نودو عوضوملا قوذوهوربسلا نم عوفرألا

 هْسعباوُدعادعراسجلا عفرواعم مودع عرب راجل ودل يي ديلالا

 سس 8مرع

 لوالاقلو الا َتعقرف أسم ع اول كل دكو ىرهزالا لاق ردن زق لو رسما

 - 20 و

 ف ةرشاذا عفر ةروهذ ةعافر ءذ عقرب ,عفرةعضا|فالخ ةعفرل هد ةلذلا ضرقن عفر رلاوايفرت عر

 ) عسأت نرعلاناسأ ب (

 اذك حلاىلا هتعفرو هلوق
 هدر وأو لالا ىفطيض
 ادهاش سوماقلاح راش
 هعفرىأى ثلا عيفرت ىلع

 هعفعش مرتك ءيثدعت اش



 قطيضاذك سلوق

 ىو ىر_هوما مسن ضعب
 واول ىكس وساسالا

 لصالاءاذك لب عاف رلا ودل وق

 نيعوشو ثدنأتءاهنودي
 هيضعم هتك لمأتهدعدام

 (عفر) نيعلا فرح ه ءارلالصق 4 ٠

 3 س7 - ب 8 0 2 8

 لاقودسا لاف ظء عراع را عج او ريكو ٌلرعدق لقو مل-ةحم لق ولا دستعالا ندسحق ها ص

 ثرعبللوه ليقو ىربنبا

 ' خراج هبات باد ةالأ * معنا ابار لعب
 عد هدس)و 201

 ونألاك هن .اىأهتادع :ءرو كرم ىأ |عرعرتس مالغوأ شنو ءارعت ىأ ىصلا عرعرتدسقو

 مالغال لاقي ضمور تب طروهو تنسف لاطاذا بقل لوقت برعلا تععسدومنم

 رحم يي وم وس همس © 5 -

 بصقلا ىلع ةوابهر تيديحتفو عراعرلاعججاو عرجر و عارعر هنماف توتسسأو ب 2

 7 دسالافو ريكوأشناذائصلا عرعرتنملدوطلاوهريثالا نبا لاك هنروص عع دل عارعرلا

 3 2 نب اس 3 و - هرم 5 - ىةعس ع

 ه-.كرفاضي رن كملاذا هتبادسرافلا عرعرلاسةءو #23 عراعرلا با شلانادخاناالا 2#

 ش دا ةوبووبأ لاق هضو رم

 سس 5 ةووم و هنا مع

 اا يموقرم عراب عدص هلاكمالغل عر ءرباعرت

 )8 هذ 5 5 8 3

 ا عقرلاوبيرقتلابمءايلوأوداعسالا : نمؤوملا عقرب ىذااوه عفارلا ىلاعتهقلاءاس أى (عفد)

 هم 1 -_ آو ةمصمص دج

 عّقتراوةعافروه عقرو اهقرعجقر هجران لك يزعفالا ضيتخومن عقترإةمتمقر عضوا 3

 له ضم امن ىلا باج نالاق ةعئارةذفاخ ةماقلا ةفص ىف ىلاعت ةلوقودب ع فرام عقرملاو
 5 س ما م 7 ا -

يدحلا قو ةعاطلا لهأ عفرتو ىصاعملا
لاق هّسْف ولدعلا عفر ىلاعتدنتا نا ث

 ( هانعمىرهزالا 

 لهأ ىلعر وحلا له أروي دضص رم .ودإدأو رولا ىلعهيلع. ف لدعلاودو طسقلا عف هرب هنأ

 العاذا هسفنباعامترا" 2“ عفترا لاقي ونيقتملا بقاعلا رانالا اذه و هقللءالّدِب لدعلا

 تقرب رعلا مالك ف فو رعملاىرهزالا لاق هسعقروهدسوذلا عفترا لاقي رداوناا فو

 بو مضلابةعاقرلاو با رعالارداوىف هن'ارقامالا عقر ىععاعقاو عفترا عمسألو عفترافئذلا

 ىارلا لاك عئافرلا مار وايبطملا ركام رلاةأرملا هب عد

 هسعقربه لس دل دس ا هذ طخ عافرلاو * اعئاف رلانذخيلاطقلا ضارع 1

 لاك اهع رمد ىفأملل !تعفر ىلا لبالا نم عدا راو هلا هدمقدب ةر طبخد.هملاٌةعافر و هيلا

 اهعرشض أملا تعف دوتلا ىنهف عفادلااماف ءا رلاعفادردت لف اهنا تعفر ىتاللاش ىر-غزالا
 8و همسي وو

 هستدفر كلذ نمو مهل ة برقم ىأ ةعوف م شرفو لد زنتلافو اىثلان ءائثلا كبير سقت عفرلاو

 ضعبقوذابضمكأةعوفرم رفد 0 مضلايناعرلا ردصم ل اطلسلاىلا

 5 م م ةسض و

 را در وضم وة م عقرب نا ٌكلوقنمتامركم نا كايزلر ماس لاغ و

 ص سلا



 هذال  (معب) - نيعلافرح + ءارالسف
 سمسا

 ءوص

 ا ًارول هستطمللا ىلا ةرسسدمىل ثدي دسح و ه:بواح عضر برسثلادارث ا ذاودل

 ىهمّؤللءانالا فئاللا بلالواهعورش نم نغلا عضرب ىأ اثم نوكأ نأت يْسَّخهنمترسُم

 00 50ه

 نبالاك 00 اوكرتو عاض ابان نسخ نو هلاناليادوطملا ريعول

 لدقو هبلَحتوص عمن الث هو و عض همّول نال ىعت ميلا وهو عضار عجب عاضراونالا

 هنعهّللأ ىك هرم لوس هم هوفيسأ اني راشملا عاصملا وسهل سي ىأن 1س اذلا عض ر ا

 عسل موموبلاد « عوكالا نانو اعّدُح
 سل ه5

 .ةمطافاىورب جبره #تمو ماع 1 ؛لالهمو موملاو ىمَتِصرلاَدسْحَي ًدهثودهاشك ع شار عجب
 ثيدح ىف ىذلاامأومضلابعضردنم لعفلاو »* هعاضرالو مول نم فام #3 اهتعدتلا ىذر :

 و

 اذه عترتناكملا كلذ ىف ماعنلا نأ نعي لوعم. .«ىوعع ليعمل نبا لاق نابي أعسبضر سف

 هند

 ناتعضارلاومدةئدقو ”نلههملاداصلاءىورب وهنامةرثكو هتمموعتةدشانللا ةلزئعهصعوت تلا

 طقسم ىصلانانسأ نمتدن م عضار ٌرلالدق ونللاامهيلعب رشينانللا ناتمدقتملاناَتل

 هل ةسأن مثسو مفلا ىلع عع تا هك ضاورتلقس تلاقي عاضرلا هع

 س87 نس

 ب ربلوقو عشقا غلا نم ةعوضرلا رخل لك دهم انج

 8ةسددع -و هس - 99 -< - س98 هس

 هلئاس قدزرفلافى عادوش د4 "ا

 ها هلآسلا ذه ىأ أرولى أه نم بلطيو هيتس انعم تأ كار عالا نباهريسق

 6 ةهلمهملاداصلا فورعملاو عارت نءر ”اضلا داغس عَضرلاو ىعالادوةفموةينأردقنال

 اعلا نوكسلا حرا فار ءالا نبا عمر ( اهع :ىااه رهط اعطراهعطرباهةطر

 وم م
 عمدت : مسوملانا هنءهتلاىذر رع ثودس قو ملفسو مهطاقسسانلا عاعروث ادحألا

 0 لوى هيمو هلا اع نوعا أو مهَط اًقسومهءامنوغىأ ]سان |عاعر

 ف سل

 سانلار 0 6-0 ةَععامورغنلا اودناسانلاهلر 0 نيحهنع

 ماك مدع

 ءافعّسلا لارا هو سانلا نم حاجزا كح عاعرااورمش طخغتأ ارقرودنموأ لاق عاعر يمه

 ةيومام 11 اديأ اهمال ةعاعر ةماعنلل لا د ولّممم_ءلاونألاق او راطاو ءزئاذ يذلا مببعو
 03 همم ك 7
 1 رواش هلا طضا ةعرعرلا تك اذا تعزع و يسيل ءرعرتو هع

 1 :رعرلاو افا هبشنلا ىلعبارملا عرب بقاع روع رم الغل قهنمو يالا

 هم ي ىو هدو ع 5

 ىقح> نان ءةريخالا عارعو عرعزو عارك نع ةعرغرو عرعر تاشودك دعو مال-غلا باي

 سس

 هطيضداةسعضرلاو هلوق

 كي رحتلابس .وماقلا حرش ىف

 : ميسم ورك



 (عضر) '  نيءعلا فرح هن ءارلالصف 5

 1 ليلو

 امباكربْعَن شي لا بص عبضا #24 سراوحب اهتماما ىلع ل

 وامل 59 1 موج |0000 و ما

 م حم لعذتامنو رثموب ليزتتلا قو ةعضزابتذد او لصلاراغص عضرلاو

 || هعض رت ىبداهعم ىت عض راو ةعضر اءارفلا لا ةفةعض 11 قءاهلال وخد نوولا فات

 ثماطو ضن اح: سها اولاكاك ثانالا نمالا نوكيال عضم رلاثال عضم مالا فل قولو لاق

 قءاهلا لثدأش ة>الالافو اءاوص ناك ة عضم ىصاهعمىتلا قل. قولو لاف هيون اكسص

 ىتلاةعضرملاديزوبأ لاهو عضرم لاقل فصلا دارأولو لفل لسعأ هللاودار نال عضوا

 عضرملاو لاقت مأّلك ةعضرم ٌلكو لاك عضه لك لهذتهلوقهلعواهدلو ىفىف اهي عضرت

 عضرم:أهاللذنا لاو عنبضرلا ىصلااهعم با ٌمضْرلاودعب عضم وعضرت نأاهلاند ىلا

 |مفسواذاف مزالوأ قا واهنملعفب اهنص”كنالءاهالب لذ تاذ ل فطمتأ م لاقي اك عيضرت اذ

 لخدأفلعفلاب اهفصو تعضرأ ا عّةعض ص لك لحذ:ىلاعت د4 اوقك ل مم تلق هلعفت ىهلعفب

 بسنلا ىلعوه عض صام ىرب بالاك عضه لك لاق اعيضراهعمتاناهشدووأ واهتعتىفءاهلا

 سلا ى هال اوقدملع داش ذوو تمس لول ]وت 6 عمضر :رنادىأ
 وة اءود دوو ةعأو

 لحجر لوقت لعفلا ىلعانراجس دلو كين سادين د 0 2

 ا ه و ى هس

 راح سيل هنأ عضه فرد ةبكلذلف سرتالو عردم#م لاقبالو 0 عرده-ءمسرانو عياد

 ناو نيلاهلىأعاضرإت اذ نعم ىلع غض سهى دقو ل عفلا هنم ل معتسا دقن اكن او لعفلا ىلع

 ىلذهلالافو لق نم عضارملا هيلع نم حج ودتاصس لاو عضا ع عض رملا عجو عيضراهل نكن 0

 2 ه م 0-0 218 8

 ىلاعسلا لشم ع.يضا رم ثعشو #2 لطعةوسنىلا قكوأنو
 م س2 1 و 2 مث ص - 5

 9 0 2ىد و وس 3 عاس ٠ و ء
 عسضروفةعاضر عضرب_جرلا عضروةاشلا هيد عونا صخواهدإو عضرت ىتلا ةعوضرلاو

 همولنمءانإريغباهعو رض نم خغلاو لبالا عضرت عضار مبئلو نوعضارلا عجب او ميل ىأعضار
 هم ىذتن ممول عّضرىذااوه لو نيللا باطيف بشل توص عمسال ل ف يضفي لزناذا

 كارعالا نا ءيئهتوفيال ىتحهمْول نماهرشمنلالثب لك أب ىذلاوهلقو مّوللا فدلو هنادي رب
 هعمسالفهتاثهسفي متراشماولزاناعذلابار ءالا نم سدس عيضرلاو عضارلا

 همدىفةغلامم او همٌولدبك َواودارأاذا مترعل ذرب 0 نعش عصره تم لاقي فشلا

 لدتا رطابس ل ديالا رلا ليو عض رلاو عّضرلا مالودللب عبط .ةلاكدن اك

 بامجال نايل تعا نيللا لك ؟ساذافالمعمدل ءالىذلا عضا رلا لسق هوه ليج نءابلكنأ

 هل



 ىلاعتهللا لاه هعضرتن أ اهنم تيلطى أى داو أرما تءّضيسا لوقتوئربنيا لاعاهعفانم عطقيو |

 لعفوذ 2 - ص دالوأا وعضرتستن أف وذم لاثلا لوعفالاومكدالوأ 7

 قوحلا ىو ميق بف ضرما نالف هنو "لعابشلا ىغةعضرملا ناللتالا لوعة 6

 ىأم اللا فذح ىلءنوك,نأرخاالا لوشلاونلوعغمىلا د_هتمهنأناوةلا دسح 5 ناهربلا ىف

 نمدخأ,النأ مس وهيلعهللا ىلبصهنلال اوييردوعف اذاهأ تلة نمد وسثد د >> ىو مكدالوال

 نمامأ ةعضارتاذوربدق:فودخ فاضم مالكلا ىو ٍنيالاوردلا َتاذ عضارلابدارأنيلعضار

 مو

 مةدّث ازنمولاملارابخاملالاهذخأ ن ءهسجو عضاربدعب وه ىذلا ريغصلا عضارلاف فذ ريغ

 إ ردللا هذ ادوةعقألاوأةدحاولا ةاشلا لجرلادنع نوكيا وهل قر مارحلا ن ملك ًاناللوقت

 ىلسر روى ل اادهلوة:5 ىييض ذرازدو جتفلا,ةعاضر رلا نم اذهلوقتوئشاهتمدخودالف

 عا وعفاف رلاعافن 2 لا ملسوهسيلع هللا ىلص ىنلاّن أت يدع طاىو

 ترانا و ريغال علام 000 لا نمامأف عاضرالا نممسالارسسكسلاو فلا, ةعاضرلا

 نأ ديرب الفريكملا لاج ىفامأف ل_ُهط طلا ع 0 هركصلا ىف ةوهاسا حاكنلا مّرص ىذلا عاضرلا نا
1 

 نكسُيوهودعِيو هعيش هنال ىصا !ءاضر مر ىذلا عاضُرلا ىرهزال الاف مرالريبكلا عاضر

 معو مو <

 اكن ايذتيالومابطي رم نضال عرش م هع الهال مرحال هعاضر ةريبكلا اماقهسعوح

 ل ًهَعَصارملاو لاك عّضاربمالٌعَنررع طحت ًارقو ىزهزالا لاك ةنمناسح ىذا اريغيسصلاوذسخ

 اءواضالر قى وعضا ساسةطبىفىذااداولا كلذا لاقي ولا دلوامطنقوهمأل فطلا عض

 دورك راطلا ىلا هعقدىأ هنب |نالف ضار وءاذغلا
 سو ق7 سو #هم و

 اميضمدح |ايتلبرأو 0 اعسم ضار لامعا

 و - سوو م7 03 ه5

 ةءعضا سه هعضارو عضرملا عيضرلاوهمأ هتعسضر ًاوءاطغهبلع سل هالا فوشكممن داو ىأ

 لاف عاضر نيو عسي ضر ت اذ عضه: أم اوءاعضر عبمباو عضار 1 عسيضرلاو هعفعضراءاضرو :

 سقلا وما

 ليغ مام ىذنعايهلأف 0 اعض سمو قرط دق يح كد

 نكي ناو عضرُت ىلا ةعضرملا بل «ثلافووحضا ١ ادهقدهي وسسدمل | بهذام ىلع عبيضا يم عج و

 ءاهلا لخدأ اذا ةيهلاق ودلواهعمنوك دقودإو اهعمسدل ىتا |عضرأ اودلو اهل اكو اداواهل

 لاقنلختلل عيد ضارملا بي ودواراعتساو مسالادا ارأءاهلا ل بدلا ذاواتعت دا ءجو لعل ادارأ

 ةمه_(عش) ١ نسا قر م ءارالسف
 ا. . هلت لتحلق زو تلا 5ر33 ل733 اطل متت كدت نطل 327

 هز ركام طفل لصالا

 ملا ةعضرملا بلعت لافوهلوق

 حرشو لصالا»ادكسص

 هر رحوهذلمأتو سوماقلا

 هع مهيتك



1 

- 

3 

 (عضر) الا * ءارلالصف ؛م+
 0 عحتججججبم ١

 دي يسود طاح اولا بق قا ىشو عب داصزلاب لل ىأ عم م فيسور ودان عضم
0 

 دقناكملا اذه هينا 1و رار ابو وجل انارطرللا

 نانقببأ ةعا ورزت اع او عنيضرتلا نيرا نها ةلاكتدتل ا اذهن ره نام

 ةع.ضرلا ىلا رعالا نبا لاك ه تمد: ماهطةعصزلا اوني رخ ني هقد سلا عصروةمعملا دال

 - و -- مو هع - سه و 2 53,

 هبقزلاع وصر واعصرعسدرب رسكلا/ئشلا هنعصرو نعم ن *ئشب خحطنو لب ورهفلاب دب ميلا
 0 0 ل ل

 ىتنالارت الا عّصرو ندعو قبعَوَو عل ثم عصاروهف عصرئشلا قوزل با قديزولاعصار وهف

 2ءو-

 اهوخادارأن يح تااقف ناسنالا ىفءاسنكلا هراعتساو شكل دكسأا كا ذكواهدتساعصراهعصر 1

 ةمصلا نبدي رد ماه و زينة داق

 سم و 5س 5 ه-_- 0

 ركن مدح نموت لاوصق #2 قرح ىعصربهللاذاعم

 ةودسلا قياسأ أو عاسجلاريثكلا عاضرلا كار ءالا نبا قاستلاو فلولا تعاد

 اع هز 0 4 عفوةراخ ٠ نمةهظعةءالصْن اع هذ وديلابب ررضلا مح ورا وداتلاب 2ك |

 عّضر (عشب) صرحا لثمن عُصلاو تقام هبتحتروةفينح بأن هقكلا

 ضوه عضويه دخغ ةغابرضيب رض لام عض هربغو ىبصلا

 ىلع راك ًاةريخالا فةمالسلا عجبو م عض طر عملا و عضا رووهذةعاض 5 ات در رواعاضر اعاد

 برسعلا ععمهنأرع نب ىسع فربخأ ىىمدالا لاق ةمفسصلا نمءانماا اذهىفهيومسسدملا بهذام

 ةغللاهده يس وم ايس ىعد ةغلل اهذه ىلعدل وق

 وول مّ ع-منص هديشأك ةيدحأا
 لعن اهلرديام ى ىحويوافأ « اهنوعضر هوايا انلاومدو !

 0 هعضصت هتك ح اعلا

 رج نيا لاف عضرك عضنراو

 3 بوم موس هم ود < 5 و9

 عراقنا 2 مه رع ا تءالمل

 اسفلت وشى ًزنعلا تعشترا هنملوت وقت كوم زتعلاوم زل مونسبا سقس عضردب 2

 5 حالا نعم ىو_ملاو ريحا ظفل ظذللا نط ماك نيلوح نهدالو نضرب ادلاولاولد :تلافو

 ةباالا قعمللذكو مه رديفتك !ل 0 ىعممانعموريخلا هظفأو مه لدةلسح لوت وقت

 ىفو د ال والعض رم اوبلطت 4ك دال اواو رتلذنا ا مكلعحانحالو هل وقوتادلاولا عض

 ةرامالا التم ةعفضرم اب تالا تفتر تمعنلا_ةفةرامالاركذنيحثي دحلا

 هناداهنلع مدهيىذلا تومالالثمةمطانن او عفانملا عي بالحال نم امج اصملا ل صوامو

 عضو



 كيان (عضر) 2 نيعلافرخ #« ءارلال مف
 نجا داق تا زر هنغ 918 همم دي دعما حنجرة ة

 غ3 < ب
 29-5 و

 و ل ا ماد درعلا نمو

 هبت ءاختا ةنعالملاتددح فو 3 نالافذب غلعصرأ ل حر وةيلالا ةقدعص لا (عصن)

 اذا عّص صرلا هندي ءاصمرل ثم ىهوهالرلا ءاسنلا نمءاعص رلاو حالا وهو عصرألاريغصآوه عصير

 حخارفعّض رئاو اليس انهم :رهزالا لاف ةعصرةددحاولا عصر لحتلاخارفاوهناعروءا از نكس

 ىلاء[سنلا نمءاعصرلا ليقوهببئذلا فصواعر واعصرعصردق وأطخداصاانوه وداضلاب لدتا

 فص .ةريغص وهو" املا عرزلا ىلع راكي نأ عصرلاونيتبكرلا نيبامتبراسقت عصرا واهل نيكل

 نس ىرذتأ صانعلا نور عوقد عيدان ةوهسرغسب و يتمشم ىئرتش الو

 ىو 5 2 9 © 9 تا --_ 5 7 و ما ع

نعطلا ةدسشداصلا نوكس عصرلاور مش أن يسلاب ىهولاق تدسفى أري الا نالت تعصر
 

 م ءوع هد ودوم 3

 حالا لاق هيف هلكنانسلا بيغاديدشانعط هنعط هَعص راواعصرهعص رخرلا راه عصر 7

 و # س و5 و <

 اصر معطوف ضنا ىل انني وصح نهتم نعطن

 0 ئشلا عصرو ديو رىلاىريْنا هبسسنومدلا عسى حلاىأ

 5 5 و 9

 اموةعمتلا د_ةعوضشو عسصرتلا كاذف تلم دمع هيفتدقعف ارتست دخ | اذاو اه وضوةمَعلا

 قدزرغلا لاهو كلذ مش

ح 30 مكي ىراصُلا دال
 عصار را نوقانعأ افوىلام

 نلت دعا مالا د5 ةعمص لا و: ياللا 5 و 1 زعيص راو وقانعأ ف موتا ىأ

0 

 قون لبقو هنفجو فيسلا لا نير مذ ريس ةعيصرلاوةريِدّسملا ها ةعمصرلاو هعصردقو

 1ْ اور ريعشو ةرعشكو عيصّرو عئاصر عجب اوةعاصرةدح اولا ف .#لا لئاجت ل فاسأىفةروُمضَم

 3- : وذو أل ادراك أ وغلا قوعو وتلا ىرت ولا

 ٠ه 2ةص' 6و

 لئاملا ةمجت عيصرلاراصو « مهعجثنرااذا ىح - هانير

 عصرا اراصف تسكت ويلا ؟ىلع لئاجلا تناك داهلفإسأ اهات راصف ,هفويس تيلقنا ىأ

 بلصلا ع واّلا ىلع َتمعئاصّرزاو : هد ءاغلاةيهلاوب 2200 ماعلا ١

 ليقم نبا لاق ردا وهو عصزاهدحاو

 هردان نعل ءلاوهقانسناللق 2 5565 العشا رام ولان مصأف
 2 -ٍ وه

 نم عوضا فا ارطأ ىلات كم ىو ميا دخلا وعلانمإل وسي اكن لافو

 يان لاقي بلك ميلسزتلاو لطيفة تناك اذان عض ص سرقو سرفلازهظ ئ



 ىذلاه«غاسرأ نيبو هلوق

 ناو طسورعشلا فدمدل+ق

 روهشملات أالا ندب عع تناك

 (عشرإ) 0١ نيعلافرح م ءارالصف 00 هد
 5 -2 م < ع -

 ددسأ ل اكو

 يود 0 هذ
 رثوكرخ رخآت ب عادرلا دنعو د توما نع بو ةبحاصو

 لاق ةمدعمريغنيعلابقجحالا عيد رلا مم مهلا عؤرفاففدع نال ردا كأرقأ اوىرش :زالا لاق

 (عس ) قوالا تعلن مىدنعامهالكو لاف مدعم غد ردرلا رهن نع دينار ةاهناف ىدادالا امأو
 هد وه ت6 <93 -5

 هللا ىذر ض اعلا نبو رعنبهللا دبع ث ثد هد ىفو امير تحسردقواهريغتو نيعلاداسٌةعَسرلا

 #8 م

 اهتدس فتور »م !نمالاق امنافحأ | تقدتلاو تريغتو تد سف ىنهيهنمعت هر وح كرد اا ههتع

 و <25

 المدرسات ورودلا نم تعتقل ىتا ع بلا وداصلا بى وريؤدذ كو رسكتو

 5 3 ساو يو ف د سهم
 سدكلاَو مالاك ةعش رهو عشر وهقاعيس و هنم ةيمع قومد .ةعسرو

 5 4 <89 و و هم 5 9

 انسح ا هتشقع هملع 3 هه ول نو مكنتالدزكانأ
 ص 37 » -

 2و , هود و هس ةودها © اا

 ابرآىكدس مسعد 27 هعافرأ طسو هع

 سم و هم ا

 ايطعينأة.كاراذح #* 0 هلجر فرعي

 نالنيعلاثينأت ىلا ههسهذن ان وأدق 5 وةجايلهل جركلوةحص هاما ةعسرمداوق

 امنا وهتسولا هيبه ةينثلا م مق أ لج زل ءامدقلا وكت 00 الا بلا

 ن وقلعي ةملهاملا ف با عال ينك هناف اطعي نأ ةينملاراذح لاو كاذب ينرالا صخ
3 

 ىلا نالةقالورصالونيع رن قع تن و.عزيو ةذاعلاكلجرلا فب نال

 ةفؤنلاو قا ءاوأ- سلا ع ارالا بنتو فاق وءابظلاو بلاعثلا

 ةذاملاك ةعسرملاولاك ىلا: اورو مو لاق نيسلا فو عفرامعسرمكوريو كرب نبال !اكجالا

ءاذتنالا,هعفرا ذه ىلع وكيف نعللاعفدهغاسرأ ف لءصفريس همف ]خدم قرضفربس ذخؤب نأوهو
 

 هم هك و ل#»# 8 وع 3

 هلجروأ هديىّدش هعسرو اعسرهعس ربه دغو ى صل عسر وهغافرأ نب ىوريو ربملا هغاسرأ نو

 نس <09

 عشسرو ٌقزمملا عبسرلاو هلأ هعسر و قرى شلاهب ا ا

 هه سو

 رسفهي وةغلاممللءاهلا اوداز هلزنم نمح راسبالة هم ع ليعراو هلم ٠ 2 رمد لف ماقأ الحا

 6 اريسمسيف ل خدي ماي فرك نأ عسرلاو هغافرأن ب ةعش م سل اىرهاتدب ىمذعت

 و تسد

 كبش وع يورد نم ءاوف>حاصملارو.سىوست

 هثو هم

 ىرهزالا لاف اع ءاعأ اهلفاسأت راصف مهفوس تيكن لوقي 00 لئامتللة يهم عسيسرلا دعو 23

 د 9
 1 70171579 7157777965170 تل جت جامو ابو حج يم يسوج جبروت يجدر جبس رجب: ربهم برج وجوب حج وجبس وج بج جتججج» هج جمجوم

 ندر

 ا 110 10050 250 ا و ا هن ا ف م ها عملا ع هس حتم حس سس م سمو:

 1 مطهم شجأ بصق ل ءْتك رب د انفاك عادرلا بح ىلع سك رب |

 ةقيتضي نسبا طع تيدر ا ا



 هال (عدز) ١١ نيعلافرتت « ءارلالصف :

 لك حتر نأ هع بكر فوافق ى ع عقواذاءآسكسص برو مدعو ىلع عقواذإ دعب هيا لاا اا ىلا و دوم : أ

 هزاطقأىأعدرلا و هذال, ضزالا همس ماخ اهيلا ىو يني عب رصلا نم ضرالا باصألم

 و
 داود آل وقو ناك

 و ىو رد ان هه.

 الالطلا عيذرلا اهنميكرين 2 انساااهتملمنأ ولف

 اذا ضرالا هن عدرفانالفذحأو غ رض ىأنالغب عدرلاقي وو]ظ بكري عسب رم رصلا يدرلاو لاق

 قسدق ىذلا مسا ع د رام وع ةشك اوفدها !باصأ أعدت 10 50 رالادببز رزض |

 أ وهومهسلاف ليعقأ فَ رعد درا وظع رلاف تشمل ضرالا هلل صن. نرش مهما عدرو رم

 هقوُفق دمف قيض هقوُىفث وكي ءىذلا مهسلا عّدرملاو لدي ىح هريغوأر جت © ارا كب رضو همسك

 نكماذا ويىارعالا بالا عدرلاو ةاونلاك لصتةعدرملاو نيغلايلا ب وفني تح

 1 ىذه !لايعلاونأل اه هضرهىق
0 
 بصولاو مساعد 5 ىندواعف أترك ذ د

 رمثكل اهو سكيشلا عادرلا

 و 5< 2 0 ه5 و

 حد رو ليدسن مابكرتسم 3 ىئادْملا لاذ ىلعفاو

 هوم +

 لاق عودر عج سوك عودرلاو

 3 ودررو هلك نطان ىض # ينم تامل ملى شالا

 داعم «سنق لآ مادا قرع عاد 7 وعد داك غادر را اوء+ ضرع نم عدرد قو |

 صاعق نون
 ميس عادلا ةامطالت 00 اماكن اودا قب نمعار 5

 0س -

 ا

 عادشلاك ىباقارفذاكو 1:7 عادر ىندواعوانرحايق

 .ه-5

 مخ رذنبس يقلافو

 د م

 عادم مدر لاروزا ا عدرملاو اش اخ عجريف هس دجاج ىىخضعىدلا عدرملاو

 . ىلذهلارذد لاك ث نوما كلذكو

 اهيانعب هاربا« ىاقلم #2 ىرتب ادق تمس بلاد ىو شأو:
 سرع ت2

 َُ نيا ذاصندمخ هدف ل عم جذصنمذتي تيبهمشةعادرلاوامطواذا ًارلالحرلا عدرو

 ةرتنعلاعتام مساو أ عضو مرنسكاب عادلا وتلا

 متصحند 
 ( عسات نرعل اناسأ ب 0 (



 قوامه ةءاهتلاف سلو
 هداراا عم شح ةدام

 هميفعم همك امهيفثيدخلا

 (غور) © نيغلا قرح ٠ ءارلالصق 0

 معمل ىَك رةشناعتد دح قو ثار ةعرلاغ وبصم عدل دربو 5 وه.اعاهغيص ضف: ىأدلخلا
 هلو دكه . : «كز
 هدر ودلك هع ملط ىأنار مءز نم عدردياهد> أباوث أن الث ىف هنعهللا ىضرزكيونأ نك

 هم 328

 لبقم نبا لأف ل طافي هّطَل ع عدد دا اعدرهعد دري شلات

 5و 2 هو ذو همم ا 00 و
 عدت م عمرلا ة .تجاس ديكر 5 هقفا يلتف لزاباهبىدتت

 نارفعزلاببوثلا عدربامدوسالا نرعلا ستاد نالوقهريتفتى قرظزالا لاهو

 انررقءارسالا د -قو هتستجتااذ عبرا دقاقي همس تنادق عدت عدلا اقوا

 دو ع 0 وه . هو
 ةاشو عدرأس.:لاقب ضد ًاهيقانودوسأهرد- مىذلا ٌمغلان دوشو عدر عج عدرلا عدرموقي

 زُخاداةعدر درب كرل.:ةاللاةب وهبي كلذ ىف تناك اذاة#نملا عد درت الق كرلاق و*اعدر

 0 هعد هربكر مق و همدنمل اساملع :وهعداةمىأ هعدر بكر فدتعاط و ص ىلعه-هدحول

 رف هدام بكر ضو لاب مهلك هنأريغدعب تول ناوهبسأر ىلعو همد ىلع«-هجول اعب رص
9 

 هذه كح هقّدَع هعدر ليقوأعب صدم ع ردكم ليي ملا تأمباهيوكزو مدر ل قودهجول

 بكر ليقوا,متامىلا ىووينأن ع هْشْشكى أهدر ضرالا ناءانعمليقو نبدي رغلا ئورهلا

 هم يع 5

 لاش ؛5 عتيل ف عدرو هسوجول ىف ذب كرهنكلوههجو نع هسعنمفئئهعدرل ى اهعدر

 ثديدحىو لثملا نع تملا عدربكرو تا ليقواهيف وشو هعدر بكر فرنب رخو ىهلا بكر

 هارب كرم ا امسْط تيمرىفا هللا ةفدان أ التر نأ هنعهنلا ىذررم

 ع مدةنام هوه لسقو كو اك حب ىلع طقس "علا عد درا ريدالا نب هصأق تافَّنساف

 | هديشنل ليي ىلعمدلا مسا انههعذرلا ليقو هدام بكر ض ويلا يه امك ههجولاعب ص

 عذرلا لغ+ نفولاك هتفاطصمتم هقوف طةسف همدلا سفح رح هنأهمد ههوكر ىنعمونا رتعإلا

 دشنأو عاسثالا ىلعاعدرئعلا ىمسو ف اضملا ف ذفن هع أ هعارّتاذ بكر ردقتلافقنعلا

 3و1 ىدعداادب نر انيويعْتلَ ربا
 2 ه»- ةروممه» يو

 ساننيرارغوذنانسةفو 5 هغدربكريترفلادرأت سلأ

 و - - 1 0" 7 5

 سو سان نير |سد انوهامتاو فرصتلا فشلا ادقةسنانهاور نمىن>نالاك

 ىَرغزالا جو لصلاة َّ نسلرك ذهديدد>ّنأ ادن رباغأف سابهاورنههريغلاوو

 برضا لاقي امكخ هور ٍبرذ لاقي عدر لو أ مدلابعدز قنعلا عذرلا لاه ديعس ف أن ع
 7 ع 52و 3 9و دوس 3 - ين ههد

 بكرئلارعالا نبا لادؤاهرتغو لنا نمقدعىد لك عدترا خم هنالاعدرقدعلا نعمولاوهدرك“

 و جد ججوج

 ه«هعدر

 م ا ا



 لاي 0 عيجو راوهوباجلا يسمي ثرفصال رع داأ

 3 (عدبر) ٠ 2نيعلايفرج « ءارالسف

 لاف عدصلا تاذضرالاو عقنلا تاذلاقيو عجل تاذءاسمسا اولد زختلا قو 5ص د علا له

 ءارتثلا لاقو ةنسدعب هز سرك ذيلف ثيغلاب عجرتا منال كامعألا لاق وةنسدعي ة لسرطملاب عجترت بلعت

 ررودح تو عجربو ىجح هنالرطملات اذ عج را 27 رطااودعلا

 لمى ذى رمان تدل ةعالا لا ىلاعأ تعجل رلا وىداولاغشاو ول نم ةغشانلا ةعجار رلاو

 'اموهع .يحرلاةوز زغرك ذثردخلاىفو كيل دول“ ام قو ملا ةمام عنبر ونال

 دو عيراكض يأ هلا وقد اوءاسملاب هرعلا مالك ىف عجرلا هد سعوبأ لاق ليه

 15 ءلا عجل عجردع راوواوشيلا يدنالا نع ءاكح مثدهلا ىأ طخم تأرق ىرهزالا مدَقَت

 دسللاق واقر ءداعفءامناك هنالاعمحر راى
 سمس 57

 عملا نال قاع 3-5 مويلكرجاوهلا ن 211

 مد © يم

 املاترا ممول كور 5 اهلمأ عسر ىلع اذا

 2 لور حل دوم مود

 هدفك عدرا اعدرهعدرب هعدرئشأأ نعت هذيلا ) عدا نام -هججرصو عجرو

 ظ لاعب
 اوءدترااوركوذاماذاودعلا فيط مبستراواماةنامآلا لع 2ترضو 2 7 7 0 ةوه< مو عس و نا ا

 ع” وم < )و

 ىأةعدراهلعدروةفيذح ثيدح فو نأ ارفعزلاب زعل طال' قا واسسب مسي عجيب وقلا قا

 لقوى عضاوم فو ناو هىأآنا رفع نم عدرب ولا ود :رذصلا ىلإ هنولربغت ىتجاهلم جو
 د 6سد د همس م

 نارفعزلاو بيطلار بأ هسمف عدرمو خود سمو عدار صب دسسالا ىف ب بسطلاو قول ارث عدرلا |
 لاكبر عدارلا عجيومّلاوأ

 215 2م نيم 8 و 5 5

 .عدرمكلامدنيدباوأ 3 مدستكا يخت

 علو ه و
 نارذعزوأب يطبابوت روث عد 0 3 درلا و 3 اوم ؤنارفعزلاو بانل درس عار ر هلالغو

 سلا رصالاق هع اهفك* "لمنار ع 00 اها اخ عد 27

 ب ى ” موو و

 مالسءايظوأ غو الا اهك #3 اعدا ور ريبعل أ ن نالعد ارود

 هذطا اودونا رغعزلا عارف ىلا لوقئرهزالا دشن ارضا مزال

 قدقم ع عزا دي يتادنلا س 1 « اندنعءأ رخص ب رطلاب ةعدا دارو

 ىلع عديل ةرفعرأ 1 نءالاهب هدرا نستعد 000 دب_-ىفو



 اذكف دسملا لاصسلا هلوق
 رمغىف هيف ىذلاو انه لصالاب
 لاخلا حامصلا اذكو عضوم
 هاون ظلالا

 البا فضيرارملا لوقو 1

 (محر) 2 نيعلافرح ٠ ءارالغأ 21

 ديزو ألافوةفاختو عجا ىهفل اهب نكي تءقادقامنأ مهلرهظناف نرا-# ىهف قلت لف ْ 0 3 . اد 2 1 نا

 كاطقلل ثول اونأ [ليس ذاواعاجر حرت عج لبق هسقاخ نييتسإ ّْن 1لقاهلج- ةقانلا تق أ اذا

 ةمرع <

 نشا ة مك فص

 اءاعزترتسك اممئاحاقل « اهلعٌتَدَمَعةناربع نمو
2-6 0 

 هنتلاشامدعب اهنذ ترسكحو ل _.ءفلاءام تمر ماحاقأ اهل عتدةعةقانلا نأدارأ لاك

 ىف كك م
 لئاح مأ اهلمل ىف تحرك 2 عج اورام ع

 ى ه.سؤو د 9و

 7 6رتاب عطر اوقتالااغذأو الئاحمأع رن عجاور لاقي واهدالوأ 0

 فيسلا فص: ىلذهلا لف لا لاه املا همقددرت را ,ريدغلاة عجا رلاو عج .رلاو
 صوم صءوو .<- ريب ل 35

 ىلتحي لفشم ىف جانام ١ اذاايوعر حراك ضيا

 ىلزعالا نبا دشنأ أعاجرو ناعجر رعجلا ودهن م لسا هيدي راام ىشة فضح .و ألاف

 عئابمب رلازه يدع عاجر « هناكوابصلاٌفارطأضراعو ٠

 قدز :رفلا لاه كد اولا اغذل لعمنال عل | روه لادوات هنكل و عسب عراب هريغلاقو

 م6 سو مد وصد هو 6 و

 ُفدَسملا لاصسلا نيلعَن در 5 ىعضلاي نفوطدوسلاٌتاضيمقلا اذا

 ةكرتسثملاءامسالا نم عاجرلاذاربد_هلاريغوهىذلا عاجّرلا نمول_.هُةَدلربدغ عاج لافاسغاو

 ظ 0 ا
 ولا نمنيدقرفلاناكم ه انتل“ كارلو

 الأ ة كرت كاءامالا نم 2 010ه لاعمال مولان :لاقت

 ش : لاقامرحأ نادى
 ةدو) و 5و و هإ م قو

 رهعملا بك ازلا ليا * اهناكر دقرفلاب لبد

 ةرقملادقرفوهانمنانو رخآاقو ىَُقلادقر ةرشل اهنا موقلاقذ همفا اوفاتخا انههدق ردا ضلختلو

 ريدغلا ام اوداملا سعيا ليقو هكرتشملاءاف»الا نموهفاعجوأ |ادح اوتاك عاجرلا نال

 عحبرب هنالرطملا عجرلاو اهك رتب ى أل مسلا اهرداغي ءانملا نم ةعطقلاوهامت نانملل سدس سلف

 ظ عياد وسو ضان ودعته نال يلع تبدا هدالوأى ع

 0 كلذباضي هند :دسل سفن هقاضأ ًاوذاخالا همفاولاف اكد اولا ريدا عاج َرلان وكي دقواهداووهو

 20111107 ا



 رغالال (عجد) ١ نيعلافرح ه« ءارلالصق

 ئئ 5 عبسي أوه ليقوم عمن ناو و ا "اي تايالا ىرتشي وروك د ذلا عسب تآاضبأ

 اولاةفمكتلاوم أت رثكمب برعلا نم ىل بسمو عبرة عجرعتبو كربلا ةراكبلا ىرتشي دا

 ةيتفلاةراكيلاء اريشو رول اع هنأ, هرسفو عل او عجرلادب لاو عجل علنا وأ 1

 اني جل رمال عجر ًاولاملا هيلع ءبامامهالكو ثانالاءأ ارشوروكذلا عسب هنأ :رسفد قو

 و 1 م ىل َ نب ءل :ةعبجروةعجار شا قاهلشما ::ىرخشي و امتةقانلاًةعجاَر اوةلاخلاهذه ِء
 هم © 6 عم

 !متعحرو اهتمدترتو اهتعمت اوفي لا ىشىننالافى الا همه ىرتشو 7 ذل عابينأ ةعيج لا

 3 - راو لع :نمايعاسز لعديد ابدل يع و هرم وعايش ةعجر تاج نايم 2 1

 سود ودون لاك اهملا امسك نهيب !«تناكىلاو أرلتسيل هئيس اهدي

 عج ناك لافتة »* ” اًئاَراَدَهْي ارق أ هلادسف 0 1 َ

 عج 8 مت فيسلاقي يق ؛ مفأشلو وانتماهفاخيلا اليه ةر اكاد د دب لجرلا يافا لا

 ثدحلاوو ء هعيجر م و عواشأب « فشلا فدع اودع رضلا ىف ؛اضامناك اذا

 ةقلطمل اة حولا عاما اوهوةلاللاوةرلا ل رتسكم وهؤار خفت عضوم و غف قالطلا عج

 تءعحرو اهحوراهنعتام تا ءاسنلا تا ّزلا ودقع فان ةاريغنمحاكنل ىلا ناب ايلا ريغ

 اهقلطيو  اهحوز توعىلاءاسنلا نم *عجارا اوىرهزالا لاف ةدودرملاىب دفاع واهله ىلا 01

 ةهلعلا ن1 تازاضد ,ًاهل لاتيو اوله ىلا عج ١

 وما سا صا اس

 مواقيت لكلا عبرمو ىضة دشن هيام سوا

 ا اه #3 اعجا وداعا نعطأو #2 ةيورلاق باقلا ضمة هجن ماهتم طبالا ىلدام

 0 انى زال 2 ران ِ 7 ودو هيقداعدمق ؤناكلا ح 2 ا

 عضاو اومل ع 0 اعوحيرربطلا تعج رامهعاطقدعيرطلاع راو فما

 هويع زوار واذن تاك اذ عجارتقان عجل أو ةدرالا ىلا ةراحلا

 تفلخأ تمل مجخاو ىهواعوجرواعاجر عجرتةقانلا تعجر وفات ااه شتن 1

 وم

 اهدلو تقل اذا ىهلبقو ملل ولسا !هبرهضاذا ل يقو عجاور قوفواهنم ىبرامت تعجيراجنال

 اراه ةقاذلا تن رضاذا ىجمعالا ءاممحرط7نأوهىل-دقو لعفلاءامتلاناذا ليقو ماسةربغل



 (عحر) ١ ٠ نيعلافرح « ءارلالضف 3

 ءلباعيتأ اودو الامن الف عحترا ىنايسللا لاو هنعاومسف رس جس اوهنم عام اناا و

 هيدر 1 ءو ثانالا ىرث_ثي وروكذلا عض نأ ًاوخل ةوراكم لاوةينلا رشي :راغصلاوةنسملا

 عمعصب رنالفءاحو لصأ أو ىف اهنا هملا 00 يذلا عسب تأوعلاقف

 ةعج راسهتم عج را ؛ا عاب ودن :ودناكحدق' ثتاكم .وا 0 ”ناكمد اني عاساوخم

 اهيل تسدلو موجات نمت سدل بارعالا اهي رتشن لب 100 - لاو د ا واهّدر 1 ودام

 باعت رنا ارتشا اه 7 ومتاسعل

 بيدا ٌعاسنأإلاارع ا نما « .اهلضإ اوف تسافر اشعجحرمال

 اهناممأف ةرصادا 51 ةبطاصة عشرا رام :| عابمهل وقنمادهن وكت أ ناروعدقو

 "يجلب افك ردن ثدحلايف و ةقدصأ| ىفةعح رلا كاذك و ةحلاصل !ةدئاعلا هيلع دوغتامف

 رصملا ل جرلا مد-ةينأ عاجضرالا تكسفلب اءابتعجترا ىنالاةؤ قدما اهنعلأسفءاموك ةفان

 ' تنص رةطوأل 3 رسكيلا محا رلا كلذ اهدع وااهلشا همن راشد اه عدمقلبأ

 ا ودوأ اهقوقىرخ انس. ماكمقدَملانأ ل الا نمّنسلاملا بر رز ىلع >واذاةقدصلا

 هسيلا بلغت افتكم واعمثن دح هنمو هلت محو ىتلا نم اهعجت ةراهنالجيردَخأىتاا كاتف

 ليطنادالو نوم ةرايلا عاجتز وةراهملا بالتجا عمةجاطلان دوك شت فيك لاةفةنسلا

 قانا 9 نفطي عاسكب !لاق لب الا ن ىعي ةينقلل :راكبلا| منان أي نوعج رواج وعيد

 همر ك د وو

 بالو ةعحجرالَقر لإ لع تان ءمدالجد رس

 اههنافتاك لا ثددحىفو ةعح ني فى رتشب نأ ريغ ندد ازتمىلا مامن أرنا كولا

 رخ اللو ةرقينوعدرأ ازلئمامهدحالز رار ياك :عجاملاي وسلام مني ناعجارتي 37

 لذابعجريف اعتني الثلانع وهن نعل راج رم اما ل ملام

 نمد و لكنأل هطياح ىلع هعابسأ ةعبرأب عسشلا لذا 000

 اذا عاسلانأ !ىلعل بادةيوسلا.هلوقىفو دحاو كإ ملاملا ناك ع وكلا ىلع جاونينسلا

 نمهصتخامةمق دل :رةرامتاو هكد رش ىلء اهب عجربال هنافهض هر ىلع ةدان زاتمزغانايهدحأ ْلظ

 داو ل كا ةانش نوعي رانيلح رنين وكي نأ عجا ارتلا عاون أن موةدانزلان وده_لعبحجاولا

 هكيرشش ىلع عجريفةاشامهدحأ مغ نم لماعلا د ايفهلام نيع فرعي امهنمدحاو لكمم نورهشع
 - 15 1 ع َق يي 9 ع 8 ا

 اًضا

 نخب طل تو الاب



 عجرو باو عجرواهعضومل هير اقف يرشلا دنع دير دق ناكتحو# ”اكبرضلا ْ

 10 (عحب) 1 نيغلا ف رج »« ةأ رلالصف ْ

 و م 5و

 تنصح خيره ىهف قانا تعج راو كمر الق ةقانثلات تلزهاا ىاسكلا لاق بنتا فو

 اناهإ 2 ل 0 ابهلعو يت ةااهكشيلمأ اى ااعاح 0 لتر وت وعد :ولازهلادغن

 ىلع ديعأ درب مالو عبجرو دلال .ةوىعمالان 2 ةسأنا نطسءاوشلا عيجرلاو

 هوركملالوقلا, عيجلو عيجرومف هام لكل يقول دبع عا َضقُ "عجب لبد عجرو رانا

 سذءع ا وة هدا

 ىذرس امعنبا ثءد دحفو نوعحارهملاان اوهنان ١لاق عجرتساوةببصللادنعلجرلا حب

 رب رجلا عسجرتلا تنك يوضبارمبلااوهقانا لامع رتس مدى نحتاج

 وو ه< )هن م ه 5<

 عجاشالا نوم مشو ةيقب د ا ”اكرادنافرع نم تغجرو

1 
 مو

 3 ه5 رمل

 اهوطخموتوريسلا فاهيدي ةيادلادر عجرلاو همأ اهتعق دامو ااداع ثلا هم هحم تعج ريس و

 ىلذهلا بي ؤذوألاق اريل ىف يي عب ةدوطلا عجبا

 اال و ه<و اس هء2 1 2 0 1

 علظبال ا # هن "اك شاشملا سو هيو دعب ٠

 9م - و 0

 ثددح فو 5 اوةلا شو مموأ أءاوقلا شمدار ًاوردصملابهشصو ع اوقلا فيغح ىشاشملا شن

 دارأاذاهدب ان عفرب ةربالن أءانعملسق كد عج راوي رضا دال لاق هنأ «-فعدللا ىطردوعسمن ا

 مهو 86 86-200 وول ه6 ١

 درو وو رلاو عج رااواهياهذ راب نشف حابر راع اورلاوهبلع دراما قيما

 رافال باربي 1

 3< ه ء سوص

 ٍلئاس لا ةعوج مامردن # تمس افلا نعاس
 5 5م

 اهثملات سر لوقتو ناهي واعر عيريباو اا جراب هباوَحِباَحلا ناعجرو ْ

> 65 

 ةعجر زوجي و هباوجى أ هناءجرو كاك ةعحرءاج لقمه اوقواهع وجب ماكأ لاسر .رىلءاح ْ

 نما لا جرو هي او دودرمنمكأ | كءلعن الذ م وجم ن مناك ام ا

 عجم حب 4 بف حربالكأ ع ع ودع معسل اذهل س دأ دلو ب اوحلاهد هد رعب اذكمع ءوج م
 56-5 الا ل

 اذه“ نماكد فج زا اذهلاخ وهمعب هللا ب < ركل اقي اكتنالفةعسبمتلاعجرألاقيو ع وتسير

 ىععد دف 0 و لح رلا ىاحالكعج .ردقل وق 16 طس د ضعل تعفي رذلا نبا لاق عفنأىأ

 ىأ رمش عجبي الف نيمو ضرع ءزيشلا ل )اهب ودرت رت نيتاذا عمو علا نادل قعر ولات دحاو»
 2و7

 لايم ىراذهربسُت ودلع خخ راسن ماع طلاتقن رداونا ١قو ارهشد ,وقوه«هحوسلات ةؤشنال

 مد_ةثساشملاّس مم هلوق

 ش#عو سس مقدام قهطبض

 معي رصلاعبت فكك شهم
 لاف ثم>سوماقلا حراش

 هيك تبلادروأو فكك
 ا



1 

 ععيب) نياق اال“
 هوه ىذلا دليلا نم سلس اننلا بالخ ن مدس رتسْشاىأ هع راريعب هجيج رلا تيكسلانبا

 ا اذااعاجر ةقاسثلا تءجارو »* عئاجرلا نهضاسقنأ أكجربو د زو عئاجرلا هو

 : هتقان فصي ثدعبلا لاق .ارايرسايلا تعجب ةسسلا نهدرضفىف

 0 1 5 لير

 مسه ع ل» د و هدو و اي

 و ادئكسعمل ه 5 - ه7 « 8

 حدي مارا »* تاهفنمو همنا قسأو

 فن ىلع عقوام عاجرلاو ىصلا سر ىلعح رخية أ رسملا نطب ف نوكبسرغلا عجرلاو ةن-سح
 و 5 ا هه 3 5 9 - 1

 ماطخنا ىمسي من هيلع هديقاعإ مسا اذا هريعلافت لا هملطخ ١ نيريعتلا

 ىلاعت هلوقو هبأج ًاامىًامالكه ملا عج عج رام و هانا هر دوأح اعاجسر ويعلا م مالكلاه عبار واجر

 ىلا ةودركلامالكلا ن معسجرلاوةدواحملاةعجارماو نومو الّديىأ لوقا ضءدىلا م

 ما اءو

 - -تو< هو 86ه م

 ناددعلوألا هاج نع عجيرنالا عبر ىجاماو ابدعت نوكي عجل معرأ

 لك متر ع عسحرلاو ى ثأاذا عسسل نمعجرأو كلذرغو ًاافلعو ا اماعطناك

 اهتريددرتالبا فسر ىل الهلا روك نبدي. لاق

 يصسالصلانيبدمن | ما د“ كن ايوه زل عسي

 زجارلالوقيلار ِءالا نيارمقهنو

 و دءودو

 ناد س شب "هلا تلمس #3 نالرغلا ىذملاجآلاينيشع

 ع 3 7.

 95 ناديعلا عسر هبت 3

 و ه-

 نرد اوما هنودودرم ىأ عوج عءاشم دال عيجيتوهفل .فوأ لونمرمئن ُس

 العامين مدحرلالا شيلا 2 سرير هلا .يداو

 قو

 || هيقاعو باواهل ىا اةعجرملاو عجرم ةرفس هللا اهلعج لاقيورّةسعسجرو رهام عجر نالدو - سبا < 11ه - ,. 2

اح نع ءعجردنالز اطلاوذو ثورااووددلا عبرا عجراوهبساض
 ٍ عحرأدقو ا ملعن اك ىلا هل

سنأ ىهمدهن ثد دس! ىو يع قعياشيأ كير عبلا عير لجل
 : عدجر ىعت

 : تنم م تاز هاذا لب الا تعجرأ قاسكلا اهترينممدترامالا كايف الادب_ال لوز



 هتررغالاىلا عجتراو هبلاطم ماو برغل ىلع عتراو عجركع تر اوهيلع عبو ورك هلا عجرو ا

 نس الح »نال« سذ ٍ

 ند مىل_ق هباوذلا نمعبجرلاو راو ضار ناك ةدعان رشا: هوجو ىلءاهنةرنسمن دار ْ

 رتوبلاهةعيسرو عج ىئالاوٌلاكلاوهورفسملار ةسارمه عسر امو ؛الانموباودلا ا

 اب (محر) ' نيعلافرح « ءارالصق

 ناك الل توصف عجل ثدف هنو كر ورك ةقانلا تلعخلاك 5

 د

 رك ذ معبلا عجرو عسجرتلا دي ”ءارقف تدك لذاك ارد امد ع نكي آنه عجل

 ا هئانغف ماسلا عجرو م: :ءطقاهنينح ف ةقانلا تعدو ورد 8

 داعب نأاهعمجرتو ني هباهكجإلاو م 3 اوٌسفنلا عجرو ةفدنح يأ !نعتتوص

 اه ةمئاولا ميرا رطل رتل وللا قرر كورك رد اوسلا ازملع

 ددسأ لوق هنو

 ورم م5 سس ,هوس.ع و 8

 اهاشو نوف ضرعتافنك 3 اهرونف.اةهئاو عحروأ

 سيم < ا

 رغاشلالاقو

 اهروتقايفادسالا يام # ةيئراح قدي منو عجرتك

5 7 
7 

 هداوسديعأ ىذلا اوهو عوج ىلا عجووه #* 5 رشات ىف مو عسا ع 9 رهزلوُفو

 ْ باعث دكنأّىلا

 عجاورلا ىلع اق ىذمانأو 5 راش عمم

 1 رايت او ةعح را لا م : زةفحع اما أرما عدضتراو

 فدرةم 00 اوقامأ و عصف ا فل اوةَعح ءرلاو ةعح راه كاعاق الظ هنالقز الق قلطلاقت

 ذ ههيمع |!

 دوم 2و ©9484 مح هت

 موي تملا 2 اهنعيترا تامهلملا قاهرلان راك

 6 3 تت هند صوم

 يلقي مول 00 اهلمأ عيجر ىل>رتغلباذا

 هقان فصاةم رااودلاف و

 نا سوو همر و
 ى ةرظمنيعارذلا ىرمس ىدل عام #2 اهمامز زك راقسأ ل

 منال نيضاقت أك حر ربو - ةبعصأ ضب قضاة لع

 لاقل اقو تتددلا انهزم زال. هدضر كل مكسار الز ما ؟ءاسنلا نع كلذ يك

 (عسانا برعلاناسل - 0١



 (عج) '. ١ نيعلا فرح د« ءارلال صف ا

 ةعح ةعجرلا لال هني 0 زميفهبلعبكوأهلا تن نجهغل يلام هذاك مامهنعهللا و

 ندم وقس هْذمةعَح رلاو تاوزم ارت :ولمعلان -كلابتدلا لاذ رين أ لأسىأتوملادنع

 ءاوهالاو عدبل اىل وأن ءنيإسملا قرف رف نمت ا بهذمو مهددع فو رعم ةلهالا ف برعلا

 نولوو ةضفارلا نمةفئاط بتلج نموناك ام ايحا,يفتوكموايندلا ىلا عج .رتبملاٍتاتولوقي

 ىدانب ى>هدلو نمح رخنم عمح رخمالف باصيسلا ىفرتشسس ههجو هللا مركب لاط ىأن ب ىلعَنا
 - و 1

 ميجا ءاحاذا ىت- ىلاعت هلوقءوسلا بهذملا اذهلده دولا نالفعمجي رخاءاعسلان . 4م

 اهنوفرعيم-هلعلىلاعت ا ربت كر تامفاح اص ىلعأ !ىلعانوء-رابرلأف وما

 اوك امنيئاجال_ءاشبلا نودي ىأن وعحجرب مولع لاك ثوعح رب مهلعل مهله أ ىلا اوملقنا اذا

 0 ل مامقلا نم مهل ل .ك امّاولعاذااذملا نوعجر 08 .ةودتقبالا هنود اال دتأو

 قو انتعاضيمذه يمان ياولاتم بألا يضر ةركلوجلا اد «لعلترمكبلا

 ورع لاَماَرْعلان مةفئاطدو# ةعجرلايدارأثلثلا ةعح ٌرلافوعد راد ًادلا ف لفتنا ثددحلا

 مكاو املخاو ي؟لوفقلادسعد مهضوم نال ةهمنغلا نمش مولا ياوثؤدع

 م و دو مكنات عج ليلو ةروسلا تيدسح فو عوض راوتتلاةتيكراو

 عحرون نال عمان الص. نيفدركا وا هزل هدوع هو جرولإلا الص ىسنىالاوه اق

 ىلعهناىلاعت هلوقو 3 3و وازلدعتمانوه وشو أنأ | هتعحلر 17 ءزعجرل وة دعّتمو رصاف لعق

 1 رم ةبيرولجرلا بلص لا قو بسلا ىل ليقول لحال لا » املا عبر ىلء هنا ل قرد تل هع

 ا
 م هوب ناسنالا عت ىلع لمقو ىلا عن وهناك دسعملا ىدنملا هنالهالب وع وم دعن جن داعإ ىلءليقو ال

 دارأابعلعأ هناصسهتناوةءاسقلا مو هثعب ىلعرداف ىأر 'ارئسلا ملي ةماعلا

2 

 هنماهعابهتقانهعجرأ اودع-ر هب وبدس حوار و رس همهلدبأىأارورسههههتنا عجرأ لاقي و

 21517 نحس

 عحرتو لجرلا عجرو مهاَك ىلا وحجب ر مولا عجبا قابلا : نءهذه هيلع عجريلاهاناهاطعأ مث

 ايقزرك نأناذالا فعسج ربل اوهيرتنام كلذربغوأ سَ زو أءانغو أن اذوأءارق ىف هن رم

 تام اةءارقكو قلبا ىفءديدزتت وصلا عيجرتوهقلالوسراد#نأدوشأ هلئاالا هلاال نأ ادومشأ

 ةءا رالادبج عيال عب ريناك هنأ حفلا مون 0 ةةفكصقو ناحلالا

 كي ادع ى>دقو توضلا ف تاكر 1ك1بو رش بباكت وهى ف و ناذالا عج رثدغمو

 هنإل ماس هرعت دعت واااو سس ختفلا موي لعأ هلاوهنملصح امنا اذهوريثالا نبا لاق ءا ءا ءإ وم ةءارقلا فت وصلا دع هعبحرت



 50١ (مجر)  قاعلافرخ «ءارلالصف

 -ٍ هم - مظأ  ع 0 هو 3 3 5 3 8 "ع

 ىشاوملا هسرق ع َر مالك نم تدلبإى 1 8 زل 8 7 ةعاطملا مهللااةستسالا ث.دح قو

 نبا 2 2 59 - دصوم ء-ءو هه

 باقتنالفلامفنالفعتر وبصخود عت ع تدعو ضرالا تعنراولاد عزان

 و .هو و 1 8س

 ىلءودو نوع صن وعر موقو اوعرو بص اوعقو موقتلا ملأ عانرلا ؛اوأب رمثو الك أ همف
 ىو < هم 0 - مك .ه

 عترفاضعضم عضخالك ةفص ىف نارعالا س ءقذىألوقهذمو عئرالك تلك و مطكب الا

 اذ_هلثمللعقت برعل و متردد عل و عضخ ل .قنال هلمهماةمعنغل اريصف غضم عضّسدارأ

 هد ءأنعس ا عدلا ق غلا اراادةءتحو لمعت ساواهولك راك رالا تءتراواريثك رهط 86-0 .« هم 7 تأ. م 5 2-- 3 : و 5

 ىذلاو علا الام عوطدة خلا ىهو تعم ضرأىلء تي ”!لاش رمش لافو ةبصقلا عقار 3

 3 < هدم ىةم

 علرلا (عند) كر هيفواميىأ هطلاخينأ نشوب ىحلا لوح عرب ن مهنا ثيدحلا ف

 نأ يش ىذاسقلا ف سيزر زعلا دعني رم ثي لح هيمو ريدا صرت اويسلا هلا ْ

 نا - َ

 ء ىدهلا نيل لو ضر اور اوان دا هانا عشيعترل ةماعلا نوكب

 00 ةما هع وح

 درطي همه همه لاقيدر رطب وقياكذل هيلو 5 عئرلا هيلا عقر 5 لاق عماطملا

 عيب م5 صاد اس ع 0 مسامع < نعد

 ضير 7 كسب 2 00 اقوةءان دنا يزين ورام هيامث سند

 رد صأملاول ١عفلاك ل عفلاو ءوسلا ناد, داخيوريسولابةيطعلا ن .ىضربذاا عئارلاو عمطوذ

 - هو هلو هد تض

 فرصا ة عجرو اعج صوان م يدل 0 (عج) زدصألك

 موو ص هد 2 ه8

 مكعج مننا ىلا هسيفو ىلعف نعرديصتنوج راو عوجرلا ىأىكجرلا كيوم تلي زتلا ىو ْ

 مصاص وص

 رسسكلاب ل عنفم ىلع لع ل هذ نم ىلارداصمللان مءاجحاسمف هن و مدس داكح معو امجل

 تاكدلا جسدا و لالا ههسءتضتناو ىلاىد_هئذقدنال ناك ما ءاامهه ن وكم نأ نآز زوالا

 ىلءعرد ص انو كين أل عي لعق ىفباببا 0 الا لالا هْنع نى صنت الو فر« ىدعتال

 اهب سواعب ر هعجرأ ه-دعجرو قجنبان ءولا عبدو ئشلا عجارو نيسعلا حنفي لهم 2

 مبا نأ و رالفأا و ةرقم أ نيدصاان عدب 7 وأ قى .ولاق ليدهة مل ىف عضل ناكل

 ةماسقلا مون ثعناذا ب ود وا رلاكلل->- وزع هلوق ةوالوقولا

 نوعحرا هوقو انندلا ىلا فودر ىأثوعج راب رالوة. امئدلا ىفوركش ناك امفرعورضدأو

 8 ردصدو ع وح لام .زالوردضموهةوقىلاى ىءوف عج - راو ىلاءتهاوةك امزالثوك ؛دانهم عقاو
979' 

 نباثد دخ ىو عقاولاو مزاللا طقلهمق قوم سد اعودجر عج كرفاعحر هتعر لاقي عْجرلااعقاو



 اطي,ضومحرلاو مذرلاهلوق

 نوكيسف عن لصالاق

 لعتهريغوتوقابةعجارعو
 امهو كيردتلانمجرلا نا
 ةضورعلا نزورردكافناعضوم

 ىلا اذا ب دسحو هلوسق
 بدو لدي لصالا شماه

 هر رحوولا اداوسح و ىل

 هأ

 نونلانعترتأر-ق نمو هلوق
 دلل الاوو لصالابادكرملا

 منب(عتراقرتد) حرثو
 (بعليو) ءاتلارسكونونلا

 1 اودن< عترت ا ءاملاف

 ىرقو وه بعلي دزانشاوم و

 اننا اودوه عقرب ىأس كعلاب

 نوةلائرقواعنج بعلنو
 هع هتكدوصقملا ها( اهويف

 (عثر) ' 2 نيعلا فرخ » ءارلالضف ا

 لاو 00 00 000 1

 سب مح 18
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 1 مو

 ا وهتك بقري مدل و

 و هو و هع وج 6 +

 ع 0متر افراكصإلا نوعتار نوع ص موقو ما عر دعر وعسشساف عر
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 ةنيللا ضايرب تر ماذا ثيدلا فو مشب لك الا عبرا فا رعالا نا عنامم بص لكو

 اريختىلاعت هللا لاو بصل ىفعثرلاهمف ضو هم ثوهتلارك ذةلا ضايريدارأ اوعراف

 توم 9؟صمسوص

 ىو هوم

 5 نوم 98-5

 ليقو طسنملا 0 سي انعم لدقو م ووهلس ىأ !بعليو عتربا د_غا :عمو] سرأ ف سول ةوخا ن 2

 هلوب جحاو لك أب عقرب ىنءم
 منى + هلولد اذاو #2 هسيقال اذا ىلبيمحو

 هلوقىفءاهلانالري_غالةمو زج نععلا عر ::رءارغلا لاك عئرندا انآ يزلاعلرا رن ارق مو هاك !هانعم

 ةفرعملالد.ناك ولولاو محلا الا عت عنربوش ورحالا باوح ىف سلو ةفرعما دعو ةفرعموإ برأ رآ

 ليبسلئاقياكلمانل ثعبا ىلاعت هلوقك مزماو عفرلا هيفزاج عتربالجر لسرأ كلو قكركن

 ىذلا انا ثعبالاعتهنءاك كإملل هلام ا ىلع عسفرلاو طرشلا باو>هنال هنللا لناش وهلا

 -8 لاقهنا حالا عمىناممسلا نامضُعلا ثندحهنمولاق بلا فكك لا عذرلاولتاقي
 ' دع و < 0

 «»# اه ها]مدر«

 نوسريمالا ف.ض نكد ندو ةعمعمل |"هلقو ةعئرااودسشلاو ةعدلاو فلما لاقفنابْشَعا

 لم لامهو لاق لقتمة مت راوءارغلان عىل ن نمحنامملاطوتأ لاق بسلا استار

 وهفهنم عئالوثك ف هنأ ى 0 اوشن مو 0 0 00 7

 ه<و

 نبورمع نب لفت نيدل
4 > 

 اك هموققرافمو ل 8 000 اودسح و ناديه. امتار بالك

 ثداب موب ا وافيا دينمو هع ااولاق هموقىلال 0 1 نمبزهف

 2 رو هدد راش ردعبال بس هوهدأ دعم عل رب :ريثالف مهلوق اوقو الةماهلس 55 27 اوددقلال اقف

 وم مد

 لاق 1 1 اهتعترأو ارا ىرك اف تهذو تءاحوت ءاشام تاك 0 ودوار عرش

 "3 و وو : 2

 هتباعر نسحدي رب عيسشاو عترامللاو ار ثيدح نمو ةعسلاو بسلا ىفالانوكيلعنرلاو

 هم ّ> 2و 2 وو وىةوو 9 امد 2

 قو 2 ًاهعترأو عاتدو عئاودد ع ونر و عترةيشامو عزرا فاوعيشي ف مهعدي هنأوةمعر 1
 مو 2 و 5 توم سب

 لد :الادنق متزابتبل اىأ تيغلا عترأو ترن ءاكر لم ىذلا ىأ عترملا مست ل مزز ثيدح

1 
  1ا
0 ٠ 
١ 



 200 (عدد) ب0 نيعلا فرخ د ءارلا لصق
 ٠ عت كاب عدد وبوم رع دك ونجم طا تل 010535755 5 237711371 7 ل لاق زا 21737 71816090115501177هم "ناكل لل / رتب نزلت 1نجوم حاجب ههنا كما ااا القات 1 ٠١

 سس و -

 ىو لص نم نطيوأاضيأ عو دم ورك تتلاعب "ل طح نب عول رب وهو مةنمى ولأ
 - 5 ه6 8 9 < -

 نهج عب رلاو ىرملا ىوربلاملاطنبشث رخل عمنا 0 ظبعنبعوبرب

 ةمرلا ىذلوقامأو دزالا

 82 هه

 لءعمةع رصلا عون مصاب #3 اهتارَصَّقنا سمشلا تاذاذا

 - سل حج

 راطمالا عار اوه :هافاخنإءش اعون مار 00 00

 * ةه<,.و

 اهماغرذاهدوحدعاورلا فدو 3 يانور اقل

 لوا رددلااينابوكك قا ا صار عال نبا لاق ىرهزالا لاق وألا مولا, عو

 نامي رمي ىفو ىرهوطبا لاق م ةنمنوط عئابرلاو مساةسعيسو و عضوم"هّبَألاو ءاوبالا

 0 5 وشو ىطسولاو ع قمل ا ةعب روهو متن ي بكلام نةسعبر روذو ى :ركلا

 مس اود ونود ةفديصإب ضاع عج روهون زاوهن ىو أ ةعسر رو كالامن بهل نح

 وهو ل.ةعنبسحاعنب ةعبب ر وءاعاشلاونأ و »و ليقع نبةعسإ رنات لش راوي اوبسأهمأ
 م م هس ع 2

 نمهلدحر :هليسقونأس رفلاة عير رو نيتعس رلنابسأب امهوَرقو ةرعرعو ة فاو ص ريال اونأ

 0 رفلا ةعسز زوىعسامناو نان دعب ةعمنب رازن زن ةعبب ر رود وسا:حالا فاضتاك هوفاض ًاوائط

 ىن :روهيلا ةيسسنلا أوءا رجلا 7 وس طنا وك ا ىطعأو لبخلا هس الامن مىطعأ هنال ||

 ريباك لجرممسا ع رمو كيرضفلا
 د5 < و نر صدر

 عب مهارةمالس لوط رش 35 اعبم لتقيس نق دز رفل ا معز
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 0 1لوقواعاب صصواعبصواعز واع ربزعلا تء“و ا

 و سد - و

 عبس م ةعبب رفأل 0 5 هنكاكلا زبالبر 7 اوشلا بص

 فو مهل ةكهرثك أ اودسلاو لاومالاو ريثك مال موزخننبو رع نيهتلا دمعي ةعس ل دارأ

 كم برق لبجوهف خف امة ثراح قيفة عيب لامو» م خارج بالا دل

 لاتاشاومن رلاؤعسب رئااب ىف ةكردهدهلا و
 ا سا مور 9 م

 ميقم مون عئارلاَن 5 ادياذا لابملا ىلع ديزي لبج

 لاف عضوم مسا اضي ؟عارتلاو

 كح عضوم *اعر درالاوهلوق

 رظنا هثلابو هلؤأ مضاضي أ هيف

 هودقعف همسك ت دوقانمدعم
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 ! (عد دال نَعْلا فرس ه« هارلال ضو 41

 ع دشنأو كا ارعالا نا نءهقاطأ ْ

 0 هس سلس ورع

 ُ را 03 اها ن زا رم

 7 5 0 مه 9
 ظ ةاوسو وبلا هيلع وقيل سم ىأدلمعبعد دام يعرب 1| نيك طعىأ

 هه مو مك هد 24104658 هد ل

 حايهةاموملا ىرسب عب درك دش 5 هايوغ ورا يتناول عال

 2 و و

 رص لوقام ودب بهذي ىتحامو رول طرشي وئىن ىدأ هعرشبى ىذلاىاللا

5 8 

 نممهلك اذهىرغزالا لاق ردقي واه داسح لك هنأ ءان هك * داس لك 2 رسما نشلا مرت «

 ئذغملا لوقامأو لع هتاجىثالي وطام انسةقانلا تدري هَنلاشِإورحخا عير

3# 

 مطالاكءابزهلا لي وط فصلا تعن رتلزانلئاحو

 || لآق هن اكفهتلج ىأءامعلا لي وطاماتس فصلا ف تءبرت ىأ افرظو) هحفنال فصلا تصنهنأف

 لاخلا هاذ 0 دورااو عبو رلاوءايحآلا عب رلاومصشلااريثك الب وطاف

 ىك <تو<- وى «جو م هءاع

 رب رجل اق هريغوأ ص نم طوةسىأةعبو رو عبو رهذخ لاقي

 ْ / عبو رلا ليصقلاَدحأ اذ كت حو هيرع حاللانةريقق تناك

 رت ا
 ْ ا

 ةيورلوقو ىرب نبا لاق

 م9 2 ل 5

 اعيوروأةعيورهّتسا ىلع 5 اعكربت هزعانزمهنمو

 رعسشىوهكادكو لاك ءاعيورو أ ةعنورءارلانهباو دو ىازلابىردوجلاوديردناةرث دلاق

 اذاةقانلاداو ىف دأو نال صقانلا لمقو َّف بوقرعلارهصقلا ل.قوريةلاريصقلا هنايرمسفوةي ور

 فيعضلاةعبو لا وعسل و 110 ءارلاب زج راادشتأو تكلا نال احلا صقانحيرخ

 را قوذ سيول عوار غنالا عنيا يتاذة برم ضرأ اوءاهلابىثئالاو ةياد عورملاو

 قع ول رباقد_ا ومعارك هلاق عسب اريلاب هيدشتلا لعدن عسب ارب ,وءاوسهسيفىنأ الاوركذلا

 قاد مكسب اهارعأ !كردزالا افعل اولعف مهمالك فسدل مهنالدت ازءاملاوريدقتلا

 هتةلأو هرقل بلص ريغ اهتلع ناوه.ىممسملا مت رجأةيلصأعورب ريواو تاعحتا

 بور لاك سأرلا فقثوك-ت الا ااا نارا ودعا

 ديصئند-ىفو .كورتملا سابقلا ىل ٌَلعأف د صااذارأ د داصلا عب اريعقملاءنأتذ ١
 99 هم 2-0 يل 5_3

 عونربونات دئان واولاو*ايلاوريثالا نبا لاكرأغلا نم عونعوبرب !ليقةرهج عوب ريلا قو مرا



 يي و اا با ماي ني نحب
 0 5-1 7 ها ا ا“

 1 (عبر) ' نيعلافرح « ءارالصق

 ع 0 0 5 © + مودءد 0 3 2 ع

 كدلاو 0 رتادا لمرلا عب رتساد. رونا هلريظنالو لاق اعب رتمىآ

 ريعبلا عسراو هيلع ىوقاذا ريسللربعبلا عدرتساو #3 ريع مع راسم 357

 حالا لاه اهلك هُئاوقي بريضن سه وع رسأ عامنا عسر
 ولو #ثدع ه ب 5 مو هوو 2 5 28 3 همه

 أمق مدار وش قار ادرع #3 ايقوشوأاعمن صايعابر #3 ابقحًايردخأ ى ناك

 باور داودحالوهىرب ا لاف ىعمالادشنأو الاودعدمأ ىشو هع رلا م ءالاو

 5 م6 مرو هسا وود -095 مصدو هو

 هع ,رلاوءادتدلي سراوقلاعأ « هضكب رثىضرعلا طاعلا تر وزعاو

 3 نماربسعب سراوف نوني اهلى 2 را ذهبت كلو سال شيق لئميم رض تبلا اذهو

 ري سصو<- --ٍ س و 0

 عبر بهنعو هيلع ف درو بلاعل نءنهعرسأىأاحاق ن هعيدأى هوأهر امتحن نماللمالا شفا

 و ست د ه و7 هبا 20 5و سهام ج هتاع هو

 تأت ا ننس هان رش ثدد> قو نينو فقواذا عبر مد روفنك اعبر

> © 20 

 ب وو كسمافتبأ 1نافنيش هدحاب تحلو وعد رعبا وفق ىنعجهسف لبق 2 راف

 هللاق انمسهفيالتلادسا ابر شيئا ذهرال بالامل: ه5 هرهسوأا عسطقن "مو

 ك_لععب راو طة اوت ىأاعيرك سن ىلععت راو تاره عر يلع لوقاار زككأ

 صوحالا لاك رتتتاءانعسالثك نيل

 98ش 89 ردو ومسو

 اوعد رم 326 و اوعجت اذا اًناربحر شام

 م 0: ص 0 سه م

 ىنل ا تلأسف كا لكالا هلل يقف بالغلا تفوت هس 4 نمتلغت امة لسالا# هعمسد :دحفو َ

 فقودلا نعم نوك, نأ امهدخ نال وأت هر قالت بهار هيلع لمص ش

 لوةن مبهذم ىلع ةافولا ةدع مار اهانت نأو حوزتلا ن ءفكت نأاهرمأدقنوكيفرانتالار

 - ور ود م هم ص 9و م

 اذالجرلا عبر نمنوكينأ كا او رطس ردا 41 برن وهو نيالا دعب تدع ا

 لامار سوتعلا دن نئابس لاو كاسف:نعىسفنىأ عس رلا فلخداذا يرأو بصخأ ُ

 اهنسوزوتلاو اذا هتع تلا يعرج لافازهلونلعتالا قدا هتلر وم ظ
 يلوا 880ج -9

 ل ع هند را 0 دردال هناقثي دحلا هنموحوزتتتأاهلزاج: ندي تع هرب رس ىف ل

 ىا انشعىد ؛راةدع هلال 2 وكدءاع سدتال ىأ
 ا 5 5 ” م 3 -ٍ -

 ؟2/ ءا س 00 ل ل
 تعرف ىد رافانانك َكِق قر رز سان يااهل تاق | هلصشم د>-قو ىرصنقاو قثرا

 موده ذ3201 1 7 ريس ءرع همه سو

 ىلا عدرتساو قفار لءقو فطعاعيرهباععدرو هبىذراواذ- هىلعىرصنق ا ىأدكلو

 فاوملا هإةناتقرعم هلوق

 هسبتك ل رفعمد رع ةدامؤ

 معمم



 ىذلا مدقتام ظفل ىلءهلوق
 ةرسمهلا مدا هاكح

 حا رشرطقادملا عمءابلاو

 همدعم هرّبك سوماّتلا

 ئ (عدد) ' نعلا فرح نب ءارلالضف 45
 ري

 نالكادو ةسكةديدشة عابر برو ةدستعلا ةعيرلاو ةدازملا ةعس راوةضؤرلاةعبب راوهنانسأ

 قوهىذلا لزابلاكتسيلو ىابرلا لدباو ىئابرلاسرفلاكى هفسرغا اوريعبلاةدشلوأ عابرالا

 ىقناو ةفيعضن نوكتف تلك الورادا

 هم 2

 انيناطألا نع كيد اه ةيعابراب رساملاظن صال
 مهدا دعاره وأخ ومي هوقاط اذا نالفىءانالف ودعت لاقي اهئار 5أاهل هه ىأاسهلد قاف زوق

 لاق عار اكس سرغلا كلذ كر عا ركعابدُل_بونيناظالار م ,لونالغب نالفدمتكاذكو

 ديدجلاح السلا ةضس هيي .زاولوطلاحانشلاو انوا عانت امال ةريقالو

 ا الا ةخلاد صر اءاكسو تقوالبتدروفهلاَر كل اتعب ”ادرولا لب الا تعيرأو

 ْ ركحزوةرقرغ نما ععمات ىلارك ةأرملابعد داو كلذ هنن كدر ول ىذلا ع.درملاو فيعصت

 ْ هوركملااهلأس 0 رالي مدعةجم رىفىرهرالا : 2 10 ا 2 7 5 1 6 4

-85 

 مهد سنع مانالا لو أنالعوسالان 0 بارلا مويلااعيزالاو ءاعيرالاوءاعيزالاو عابرالاوهو

10177 
 1 ءانما| اذه هوصتخا ,مكسجاوءاعب الاناث متاثالا م ةيمستلا ذهل ءاددد_حالا

 ىلع _جءاعب رألاق نمىرفهزالا لاك ل لال 'لامسلاوناريدلا اوصتخا |

 غجلاو ناواعب رأةينثتل اوءاعيرالا ىفءابلا مفدسأ نب ضعي نع ىكحو ىرسهوملا لاك ءاذغسأ

 5 3 ُ وم و َ

 ظ اماعيرالا ىذه لوقيداب زون ناكىناعللا لاق اههمش أاموءايصق ساق ىلع لج تاواعبرأ

.8 

 حيركشدح ركب عم وثنومف نويفاعءاعد رالاتضملوق حار را وأ ناك وه ا ديو هد رشم 5 هيف

 ا | هنعاضرأ ىدو 2ث ىلع ادهن متساوهدسئا لاق عج ار هعجس ىف بلعت نع ىحو ددعلا

 2 1 2 ه8
 لعدش ىإ 00 هد_د>-و ءاعبرالا موصن ن : مىااو اعيراكنالما ارعالان با نع

 لن < 72

 ءاعب رالاو 5 ةدع اةعبرأ ىلعءاش اذاهريسغلاثملا اذ هىلعت أد مو ىواعدرالا ىلعو ءاعيرالا

 سد و هر

 ثالدوني-ةق رط ىلءوةدحاو هش رطل ميرا رع وءابحلا ةدنعأ نمدوعىواعدرالاو

 ىلعتوسلاو لاق نيسةيرط ىلعشدنلا اوهوءاو الها ىلع“ اواعن را تف لاق .ديزوبأعبدأو

 4 رطىلءدازاموءامحوهفةدح اودي رط ىلعناك 0

 ماك ةسع 1

 تم ناتو تن دوم نيناكحم موده ا دحاولاد معلا ةقيرطلاو تدب وهف

 ة-و ع

 نالجو تسد عت روىدملان ةدرش ىو ردلا والاخ ةزهسهلا مباع رالابألا

 ْش ٠ ىواعبرالا سلج عارت دو ة لج عجب ىعن سلا نم برض ىشو مدام ظفل ىلءاعيرالا

 ىا



 15 (غبر) 2١ نيعلا فرش « ءارلالصق

 رّ 5 مرغ مص

 دام اصر مهياذا هن هتعان در ىغل ى ٍءةَدعم أم

 ةعيرالانانسالا دخلا ةيئاقلا لئلا :ديسقلا ةعابرلاو ا نموخاب أةعانرلاو

 8 نمناسالا ىمدالا لاق تابع رمهاوميضودل فال ركتب اوّل نيالا لو حلا

 00 ب ' اح لك نم ل أةنسو ناكحاضو نايانو امهدعبناتسعابَرو نان قوذ

 اهلك عابسسلاو ٌرفاشاامأ و ترا و 0 الاقي دير ز وأ لاف لغسأ ند

 ةئام و بادر أوج راوقةسع رأو تايعابز ر عب رااانثل ادعي رفاعالو ادن عد رآاهلف

 0 يعبر تعلطلبقو هتيعار قلريعملاو سرفلاَعَد رأس

 اذا كلذو فيفتتلاقيعابدحت الل 15 را رتدلطالا لالا نمرك دلل لاق أ ايعاب زارا ظ

 نعءاس لافي عر عمل وريعبلاوراجلا كاذكو ناقل عاب سرقو ةعباسلاةنسشلا قلم ا

 قلب ىذال كلذ لك ةيعابرج الاو عابد وعابرأو بلع نعءابلانوكسإو 4 7 زو فار ,عالا نما

 20 9و | ناجم دحادعلا لاك امعأب نا ود ةربتبكد ةثاققز دمع تدصناذافهّسعار

 همومءقو ع 1

 لاق. نالزعولا ارَعلممناعب رو لذقولا قل ثم عبر عججاو #2 ابقوشو اعمل ضايعابد

 عب راةعداسااةن_سلا ىف ىدللوةسماخلا ةنسلا ىفرفاخلاو رشيللو ةعدارلا ةندلا ىف مدل

 د ”لسللا لاق ىبا ارعالاز انعىرهزالا ىكدو ةيعابر سرف ىو عابر سرةوهو اعارزا 1 18

 وم و < 52م هو و 101 و 51

 لاش : والاف غلصتو سدسنو عد ر روى : مسغلاو لْزِبَتَو دشن عيرتو لل: الاوحرشتو عسب رثو

 َحتسااذأف ةقاورا اتلإد_تعكلذو ىثوهفةتلاثلا حتسااذافعّد ننس مسا اذاسرفلل

 ةوس
 - و

 0 "الإ ضوه سلا لت تاديؤ نس هناكميسو هعضاو رتطقةساذاولاق عابر وهفةعنا لا

 2 دى »و ا م 52 د -ٍ 1 1

 3 ؛رمالكل ارك و عد رهعجبو عاب روهد نس هناك تيئبفهبعأ رمد هعأب رإدنعاملت ىلا

 و1 و 4 03 1 لو 5 8 2

 0 هنانودو هحراف هناكم تدسف هدسءابز ىلو فدذلا طوسهدحو را

 قنعط اذان عذب وهفةسمالاةناتلا ىفرتعيلا ن ا هريغلاقو لق نس ا ثامن الوم 5

 4 00 ةيعابر رى +الاو عابروهذةعباسلاة سلا فن عطاذاف ىف .ةووفةسداسنلا ةنسلا

 ىو و ةن لقانا عذبت ار ا رع !ىفنعطاذاف سيدسو شال توهق

 لاو ند: ا در 1ماسقأ ا نادست 3 ماقتل ةنعايرى هو نينس ماهل

 ىو ١ وهو ٌعلاص غم ع : عابر تع عدحم عر دن هس |و در ةءلادإ اوىدسال !سعقفو ا

 200 سووا

 ( عسانا نرعل اناسأ ب 604 (



 هدهتسدلجلا يهتاعابر هلوق

 هنرامعو سوماقا!ىةغلالا

 سسكف و مسمعابر ىلعمه

 ةكرخمهتاعيرومهعابرو

 مهعيرو فكك مهتاعبرو
 هع بت ةينعكا

 (هضاا ٠ نياق م زالت د
 8 َ ل .- "1

 عمدت ءالانوكسنتاءدرلاةيدقو هيف دوف ثنوملاو رك دملا ىلع عقو ثنؤه مءاةعئر لصأ

 تاعبر كَرحاماءارغلا لاقت ىلارعالا نبا نع بلعث ءاكح ةففنصا نم برضلا اذه عم أم ىلع
 و و 1

 تامضذوةمذقإ رطدءفاو>ى هرهزالا لاق هبت عت م.«ادن اكف تتثوملاورك دمالاّمعتءاح هنال

 با رولا مسالاكر اصف ةعبر5 أس هاو ةءزرلج ر هلوقىفةأرملاول_>رلا تءتءاوتسال

 ىلءتوعنلا نمناك اموتانْمَحو تار ل ثم تالف ىلع عم نأ نفح ةرمل_ثمءاسعسالا نم

 تاعي ىلعةعبر عجلات او نعل انوكس تالعف ىلع عمد نأ هل عةأ ساو ا ل هد

 نمبرعلا نمءارغل !لافولاهد>او ىف ثنؤملاورك ذملا ظفلءاوةسالءاعسالا همشأهنالتعنوهو

 قوتوعنلا دامك هلءعهفن روعي رلاح 7 وةندهرلح ركلذكو كل : ةوسلا ودع ردا ل و

 58 5 5 28 8 9 ع 1

 نءابلاليوطلا بد شلاق بد ثمل نمرمصق او عورأانملوطا م_سوه_لعهللأ ىل_صهئفص

 م ا 1 5 هم

 ة-_ءدرلانيبثاك نكاولوطأا طرشم نكي لهن !ىءملافري_هقالو ليوطب سدا ىذلا عوبرملاو

 : . هني رم : و هه هم و هوو 2 3 و

 ثيدح فو راطعلاة وح ةنوحلا نكستاايةعب رلاو اتا ةعقلا لمحلا نمع-ارملاوبذشملاو

 ىفانأالا عاق نيب ةفاسملاة#ي رلاو ةنوداك عب هءانإةعب رلا ةهظعل ا ةسعب راك ئشباعز م لقره
 ا 3 تس و م لوس .ى تدوم 2 سد 8.8 1

 وهىقو ناكسامءاملا نم طلاع رلاولودخل عبس رلاوهشعاىأ هعيرتاجوناوخلاو

 | عمباوذيزاحْل كنا ىلا ىرت ةريغصلا ةمقاسلا عبرا وىوقلابسدلو'هلءلوأ مو عدره نمل
 -ٍ ---ٍ - ا 8 هو 8

 ءابلا يفي مهتاعبر ومهتاعب روءارلا ريسكي مهتعابرو مهتاعابر ىلع مهانكسح رونا عروءاعيرأ

 5 رلبقو لاما نسحريغف نوكيال لالا مهرخأ ا نم ةن-> ةلاس ىأاه د

 ةدحاو ةمأممناراصنالاو نب رساهملا هاكر مهلزانمم اعبر ويت ربت ل الو يا
 ١ لع رلاةعان ر وهماعاوناك ىذلا ىه نهأ قعم أدب ريم مم | ةّمسا كعكأ مهتعابر ىلع

 .ريتاطجر واينعأب روم ا متالزنو جاك لد سانا ةارغل ايةمتبا” ىأاهلع عيا رولا

 ياريس فدو اذكه عب رىلءدووبل مسسو هيلع هللا ىله هللا لوسي .ر ناك عقوو ممماقتسا ىلع
 ل ماعاد و

 1 نأرظتني ىأ موقلا ىعأ عسرادق انالق نا ةرمغملا ثم د ىفو ماشه نبا هرمسف كال د ىلعو قدس

 2-و
0 3 1 ٠. 

 5 ا 20 :
 نالفىبىفاميددهتلاىفوهملعوهىذلا هنأ ود سه اى !نالفريعه عابر طيبضد نمنالف ىد

7 
 لطخالا لاه هّدعاب رىغتدحا
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 00-2 يد

 هلوأكو ذلك برو هاوأ ظرقلاو حاتنلا ةسرعبرو سابقريغ ىلع بسن عسي رلا فيت يزد ل ].هذو

 لعل ل ابان تدي حتلاع

 انيوُف بابشلا ب رتافدقو #3 اعّزجج بشل نم عزت لف تعز

 , اًضيأ باعت دشنأو نعطلاو دما ردلدكو

 سا ميسو سا ا ”” 6

 تلة ىلع # هناف ناعطلا عد ربمكملع

 : 5 3 2 لل سس -س ثو

 ىغالا لاك حالا لوأ أ تداوة يعبر باقسو ىدر بةسو.دحأ اوهلو و اناعطلا در

 سس م 9 م - 280 0 97 0

 اهمصأف ب اَمسلا سدرملاو »* ةستح ا ىوا تاك اهنكلو
 م 0

 ناقة يدا ىعد :رالاو غلاورمفو هديت نرعلا هينازكه 1 لاق

 1-1 ع "< يع 5 04 4 8-5 3 : 5 و 8

 اهانلسذىآتلاوتفامتاهمانعنال_صفلا اذملاو لاقي ن ةىنزي ظهرت 3

 - 7 سمس وه س سدو

 قد_:خاهاذ_ كب وامتاهمأ ثا ىفاهينسرمكيوةالاوملااهيلع د دكسشاو لولا ماقد نغاهتع

 هه -9 هو

 قدالوالاّت - .رساهدال و نعت دعا ننال اهعثا هن مدح وىتاهمالاح رمستو هيف سد ظ

 ىو ىف عالارشأ ماك ألافيس كلذ لسجل نط دو رف تاهمالا ةهريغةهج
2 

 رق! لمصفلا| اذه ربخأو هم أن كفوواذا باقسلا ييرنينحاه اان هللعت دشن 0

 الةاورلانال تدم 0 بئس 1

 مولا قانا هقرعيأمهسن»او ةرعدإلو اكاحَو هج ردها فاوطبت انعم ماع لكشأ

 طالتخالهسمم 6 "لاو كلع نزع ع نم ةمضءال ول 0 درلل وع" ب رع ١ وحي دانف 8

 رعاشلا لاق مهباسنأ
 9# م و ب 0 57

 0 0 ع-و هو
 رت فالي هت ةشحولأل لاو ان.ةااوخآ كر هك تدوس

 0 11 مس 3 نسا جه

 0 تبرعت !او 3 لا مد: مةيعيرةقانو هر هلآ

 2 و تك ه - و 4 هَ 0 38 ا 0

 ل ل م هد مو 6 5-5-7 5

 ل راقد 20000 صوف ع من 0 ا

 ةسج لاحر اولاه نيحاهوحنو ةسمركذملا ف ضواكت نوما مسالا اذهب رك 000

 نالوذصناكَناوىناثلا اوكر رح تار اغبجساج جو هلي هاورك دملاك ةعبرو ةعنرثاؤملاو

 َفاوملاهدروأ بعصملا هلوق

 2 افءضةدامىف

 «يينصد

 24 !لمصفأ ااذ_هنأ هلوق

 ليسفاك ب : ادلعلو لصالاا دِك

 ةعدع# هتك مأل' ا

 ٠ ب عب بت يبا جحا دج م جودك يطمج تالا هالطله سات 717770570: د7 تم هحج جرو هنو ستدحت»س سوو 1



 (عنر) نعلا فرح « ءارلال ف 7

 وي سد

 وهف هيلا ب سلاذاو ةسعبش ىئنالاو عب هزه :حاتتلارخ ةىفجناذاتاعبر عساهم الاو

5١ 

 ا داوامودو عد دهر عجمءازلارسس بعابرلا موعابرعاذغاون تح نأ كل #بذب ىره ثيدالا ىفو ىإر

1" 

١ 
1 

1 

 اهتاهمأ بلح دق هنالن اا اذغداس إو حاتتلا لوأ ىداوام لدقو يع رلا فلب الا رم .بسع

 نمىلل->رهلأسر عشب د> ىفو عار افا اكريع نبك ا درع ثيدس ه_فموايلعءاقبا

 كلا دمع نين ولست ردح ف وععس را ثننأن ”وهاهارثظ ا عب ةعب ريال اة ةكوسلا
 ٠ د ا ه يي همك وه 201

 نود هير 4ناكنم 95| د نوبعص هبدص ىذا

 | امير تنالمرمقالرافر عده نزعل مرهون قوش لع ع .رلاقداو ىذلا ىينرلا

 عابد عجيفرعاشلا لاق عّضرمالو عئاالسُرممَع

 س ن رق” امور وو وس 2 2862 - 2 هم 8 س

 اعامرلا لقوأ امهبلاقيرت #* ةاتفن بح نم نكت فوس

 يارعالانباداورو ال كادوعا فول هيو هلا هلا نست بز عجب

 هم اراصو 9 رص س

 هبشأهنال ىلو كوالا ةباو رلا مدحاوا ل را لكن ىاعا رازكوأ

 مدان ءذ- هن كف قرفتالدو عضال امم نع ملا كناهنا ىأ ملا قبر وق

 بلاغ تالف ىلء رسكم أل عف كح نا لاكي وس الذاش عاب ر عا رأو لاصفلا يبل

 ةقاناقف ىرهولا قرقو عازل يكن اهتدأع خان رم و رتاذ عد رمةقانوة عير نال اورهالا
 -_و9 .,

 .لوأق دات ىلا قونلا نم عار لا مسالا لاقو عارم هنا متداعشل ةناكناف عيلان عبر

 لاف عايسم عابر رمل مناةقان فصو ماشه ثيدح ىفو عب روهواهعماهدلو ىتلا عابر ماو جاتتلا

 ةيسيرودرك اسوا عورب وللا فرك ىهل قو جانا لأ داتا قونلا نم ىه

 مةسيكقدلا عةيفسصلا خلا لقأ نتن الا ةريمةبعب لا لبقوءانشلا لو موتريمموقلا

 ةنسلا لأ ل -.ةو ع لا فرات هملارعلا اضن :ًاةبعب رلاوهعضاوم روك ذ ملا ذلكوةمضمزلا

 ةغباتلا لاف ع رلاىفةوزغلاةبع رلاو ىابز عماو عسب رلاىلاةنسلا لواء نومهذءامناو

 - 2, - هس س 7

 لب نإ ئوسلا» ان وا 7 |منورذد ةيعيرمهل تناكو

 ل-ثملا ىلعهءاسشىف هلداوعب موه ةلبجرلا ع در 0 رلاىفانو رعبةَو زغمهل تناكهنأ عي

ْ 
 ْ دروأو نويعنر هدلزو عسب :رأا

 ' 5 9 5 2 ب ه © ه2 2-5

 نو.عبرهل تناكن م ملقأ * نويفصةلغقننا :

 هلا 0 ع 3 ََ 0



 551 (عبير) نيعلافرح '« .ءارلالصف

 ىو ه2 < ورث رك 1 |

 نءرهمق ماع ىذلا عضوا عيرملاوع ادت دا معرت م ةيفاوةيقاعهضاب رىأ ضال اع

 » -9 ع

 - لادا ةبسقلاو فيم ترش حكأ انفي اصمران هدا عد ذهلوقتوةسصاش عرب الا

 هوه 15

 عجن اودايتالا نع عم :رملافاوماقأ !ىأ 57 رخ نب ىن ركل ذكوءارلارمسكي ؛ىبر

 وءو<- وو , 8 0 7 هل ىو

 اخس لس الادسف م ىذلا رمل عتس هيمو

 دانرالا نع لماع عبر رئاولاملافعجانل بصل عب رئاناعي سماعي مانعا 0

 لاقتالا ىلا نوانضالو ماعلا بسلا نووي ىأاوناكت رح نوبي سانلاف همومه عمت و 9

 رع 00 راو لا آ سترك لوا وتلا

 لاى | هدنقو نوي 2 شعل 00 بكد اق يانا ابصْخَد 0

 0 و ايي 9و ل

 ديس اناا دح رب 0 طم يلمس

 جامرطام نمكوّشلان ني يتوب نالماذا تح
 َّق رى أرطام نموت انأو عسب رلار امل اما فاما كل منا 500

 مسكرا ابماهباصأاذاةعوب ص ى عة ضرالاتهيرو نه - :نهئاوق نرطمأ لوقي محام 1

 ةمرلاوذلاك عسب لا ةينكْ اب وعن مف ظ
00000 

 لاك بس عابزعع 0 23 هند قوشلاَ يع اهاملوأب

 و

 ا لا لوقو عسب رلا فاهاعرا ذكواذكتاكمدلب ا عمرأو

 م, مز0 سن وو وو و و
 رع -او ىلعن م نأ 0 مدع رواده بدلا

20 

 انشلا ىاهلوقا انعرو ا اونَر 1 ا ءوهيف هلأ و دسم وأ انعم بق

 6 اضي أ هنعاعانر عل اووي انيساو ىناسعلاا نءةريحالا عبن ا نمار وتعب ساعد

 يف يح #7

 0 رافت نا ليصل عبرا عيرالوعبش لام مهوقوقرك ثموة قياس لاعب

 لدم عابرأو عابر عمجلاو ادعو ءوطخ عسوىأعترو هي

 نحارلا لاق باطرأ او باطرو بار 9

 ىاَرلاَليقَمدنعةملعو 5 ئابراهتعزان ةملعو



 (عبز) 2 نيعلا فرح « ءارلال سف 1
 10000200026 25599586 ٠

 لاقيالو تشو فاو مديلات وىربنب لاق ناشمرزر شو عسير قروالاةدر <اهاك

 يآ 0” ا

 هيف عمال النمو حب راؤوغبفاتشا نو اياك ددح يلعالعف هما وني مهنال عبار مو

 نالهلانعس ,ريلعج ىلق خم ب ددآ رقلا يله امه اعدلا ثددح ىو اكسو طاف اكدرءالورلط

 بية عوام عم 0-0 لاليبع ونامزالا نم هم عسل رلافهءلقحاتربناسنالا

 جبين ب راوباسير أ لوادخلا عبيد وةسررأ ىلع لكلا عير عمي ىيوقعيلا ةبصاأوءابصنأو

 ولأ 3-ه

 هخشلارملا عب ميرلالاف ءاعيرالاو عسب قي طراسدو ةعراز ارلاثندجفو لودملا

 امم مع

 افخم انعشد +اقو رهط عب 0010100 انيأذيملاو هولا

 ددشنأو عر لا قبسيىناا ارهنلا ىأ ا لة مال قاسلا م هدر

 رءاشلال وق ىمدالا

 همالمص هد 9و 6 اع ا م
 هيزيم ؟ىيساو هنطو 5-3 حد هدم 2 ردوذ

 1 1 ري م دو «اديودوم )0 رد هد

 ٍ هبلق هيناأم ميصوشو م اضن هلو سانلا طقاست

 ” راو تسلا هنو امرأ عفباو هرشةكلا مىأ ع بيز هوفهلوقبدارأ

 امي ل كلذد_عبنوطرتشيو مواعمئشد ضرالانو رع اوناكى ا ءاهدرالا لعد
 هم 6 26

 دخأاتزوعانلت ناك هنعهتلا ىنردعسي لوتس يناوسلاو رارتالا لع تيشإأم
 و هس

 ثيل والكلاىحاعروةغابلا ىلع بحت عبار عي روانل هير ىلعمسر ثق لسلوصأنم

 ميلا مفصلا هدعب هولا دعب نوكي لوقو عسب رلافنوكي ىذلارطملاا-ضدأ دعس رااواعيبد
 ه0 سوم و 0

 ةيشاملا عاقجاركلاةميرلاو عير كاذلكن م عاباورضشلا نمباودلا نم ميا

 - و, و7 3 8 ت

 لخداع 4 ِبِبنلا عب دودوعلا*ىرمة هزل بسن ثيمدلب لاقي عسي راف

2 

 هبوعضوملاموقلا عبرتو»املاو فيرلا ىلا او راصاوعيثأل سبقو عبس لاول دولا عّيأو

 000 100 3# هه

 نرااب ترا د بفم فايردلا دعني تيدجفج 4-0 نلا نمز همفاوماقأ ادوغشراو

 )ور وة مو

 راصمالاخيؤةعجلا ةماق !ىرنم نهذم قعادهو عسب را ميأ هيف ىذلا عشولا عيرملاو

 اذكو اذكناكعلبالا تعد رو هضاوماق اقدواصأ (ليفواعم اوس )انهو اياه ةلجقر

 فارعأ يبشناود :رهزالا لاك هب تماق أ ىأ
 5 و 5 532 220

 اعمل ل ري
 يس ل سا سس ل الل ككل تبوس



 4 (عبد) ٠ نيعلافرح « ءارلالصف

 ىعسي ةق.شحوبأ لاق عسب رلاوه في رانا ل ءنو عش مهلكو فانثلا عسب َلارودلاوكعل اهم

 ىهتنبهسفنالنايثلا عسر ينائلاوراطمالاوءاملاعب رامنملوالنيسعسرءاتمشا |انيق
3 5 2 ., 5 

 ىم عسب ا رو رمد رعلا دنع عب رهطكءاتشلا 0 ءلا

 هم ى

 امهو دريغ ىف ام همزلف نمل اذدنع هنواد حامل ةابسعسار مشو عابرو ةعيزأ عمجاولاج

 الرد هلع ب .راورخ . الا عسب رس زوالا يلا قيال رصد نارب#

 مي زالا 2 ام و رعصد عب نأ روم مز وهشلا 6 ردةنم رالا - رور ويشلاو 0 رتاعب ر 1

 م ان و

 .وهوىناثلاوالكلا عسر وهورونلاوة[اكلا هم أت ىذلا لفل اوهولوالا عب رلاناعبسرف

 لعحت نرعلالوقد ثوغل اوأناكولؤال اسد رلا همس نمممموراُملا هم كردتىذاالدفلا

 فائل عسب رلانارهشو طقن ارهشو فص نارهثولؤالا 2-6 0 هزم لا

 هو 89 مومو ه شوةدووه هه <

 تويعيردل تناك , نم لأ د نوسصيصيا# ىو أ

 ةنسدلا همز هه 0 وت أ نعىرشزال ا ىكحو لوالا عسب رلادعي فصلا لءشخ

 ممفير ذا ةماعل اد_ةعودولوالا عسب رلاةتمزأ ةعير ا ةنسل ناهي ةمالءناكو اهلوصتو

 عسب را ولاقةيداملافبر_ءلالوقدلك اذهو ظ.قلام رخالا 03 رلاوهو فيصلا مثءاتشلا

 مانأةثالثل ءاتشلا لخديو لاك لولم نم ءانأ ةثالثال خد س وفل ادنع فره اوه ىذلا لالا

 لخديو راذأن مول مانأ ةسهنسرفلا دع عب رلاوهىذلا فيصلا لخديو لولا نواكن م
 لهأ عبدو ىحي وأ كاكنا ر نزح نموا مايأ سعب رالس هرفلا دع فيصوهىذلا ظدقلا

 ةْسْرالا ل دعأوهودرولا نامزوهوءاّشلا دع: نوكن ىذلاوضومرفلا عسب رلقفاومقارعلا ظ
 ل 5 -و 5 5 ف و 50 1

 ىف نوصصخ و هاكءاّمشلا قنو رطعقارعلا له اولاقءاودلا يرشد وقو رعلا عطقت هدو

 ا 44 . كي عال : :
 ىذلا فيرنا نومصتع و ظمقل !ىفنورطع مهلاف نعل ل_هأ امأفءاتسشلا ولدي ىذلا عم لا ظ :

 مانأ ضرالاب ةءرطملوالنولوشب برعلات عمسو ىرهزالا لاق لوالا عسب رلاثر ءااهبهسل
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 م-معمسو ثيل طقاسم انعم" 000 ارا 8 01 وعسل رافد ردا

 ل م اق مس

 نالاف راف ر ك1 ل صفى 2200 ليا اثعل :رتدق تمرصو تفرح اذا 6

 روكا رك ”برعلا ىرهزالا لاق هسفرطملا لو ,عوةول اعز ةررعلا تود ل ورقرالا



 (عدد) : نيعلا فرح #3 ءارلا لصف ١ غ هر

 222525259آ95959595959595559995 جب

 ىلع هاعفرت تسلسل تدق لد ذخابول+رلاد- دخن ردم ارا ةعيرملا نك ه0 ناف

 دارلا لاك ريعملا ارهظن ىلعاصعلا,لدعلا هعم تقرا ذا لجرلا تعبر لوقنريعبلا

 3 ل 8 ه2 3 )7 <ةذم

 ا يئاكرلا ىلعاشُ نمناكم #23 ىحاصتناكرمعلام تملا

 تمم ةو- 0 س مصر

 ا مكاو ا بر اضل تح ىئتعبارو
6 ُ 0 

 3 هدموؤ -و-
 ناكناكمىانوناك ىف نامولاواهنمعب رادلاو لزنملا ع درلاو تأم مطااعبرعد دوب ناك لابعس 7

 8 1-3 و وِ

 0 ةماسا ثددح فو بأ عون وع زيبا وتللو مىودسمو»و

 مهمل موقلا عد و روةماقالازادو ملا عسب درا عا رنمةياورففو 3 "رنمليقعانل 1 26

 طئاحو أةعن هر لك قدلعتلا تدم ١1و اناس أ معا :رعيبتدا ارأةشااعثددحىفو

 جراب زاو الخ عضوا لا :لخا عئرلاو عيا نسا لاووشا

 رهشلاق سانلاةعءاجعب رلاو ماك اسعنر ر ناكمملاعّر هلزاسملا ىو عابر رلاءارم دريثكللا

 ْخاَمٌّشلالاعاضي الزان ا لهأ عولاو ْ

 وهو وو ١0ه 2-1-0

 ا عورن عع ورؤ فلخأو #3 انما ئاحتو مهيدصأ

 كلامو لاو غيردعب م مكسم ف ىأ ىلدأ نم عب رفد ري ىعمالا لافو موتدسهبموقفعأ

7 55 

 كاسل اوتسسلا له ًامهون كسلا لثمعد رلا

 0م

 وعش للا طاو هللا نم 03 مهباص أ لاجرنم عدرا "يل 0

 صوحالالافربثكلا هلا اسي ع لاو ىربنبا لاف لزتملا لع ولنا وكر درلار ثلاقو

 تن 39 داود 0 0 ه ىدو . 8 .
 بكه ىنالولفىف برعالو #3 ل ةنع كلدفو ىذت سعالالخفو لصالاباذ كلا كل ءفو هلوق

 از لرقاتو لاو || تعيد ودلملوهيفدهاشالو 1 ١ كير زياعل ريتدلا
 هىدصم دك هررحو لف

 جرو نيا ءاشب فصلا ن ها هدول ربع :رللعانكف

 : ديدملا نم عا أنا نمءزح بهذ دئذلار كل ندعو اون فر اقلاع :رلا لاك لا ةاع نمر 8
 00 نان اهلعلو لصالا ىفاذكه
 نمبردلا نفةنسلا ءازجأ نمزج عسب رااوعاز -[ةنس نمنآ زج بهذ ىذلا ٌثولداو طيسلاو ما ررحوه دعب ىذلاك

3 
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 تقولاوهو فيدلا ل دف مهدد ءامشلا لصف مفي رمناوهورالا هيف كرد: ىذلا لصفلا هل مع

 و 3 ه2 1 ص هم ث.

 ىعس نم م. نمو ف يذلا ةماعلا هوعدب ىدلا وهو لعل طرقلا لصفم عسب رلا ةماعلا هوعد.ىذلا

 قاتوءاتشلاوا: ىذا !لصفلا ىعس ولولا ع. رلاف» رااوهوراملاهمف كردت ىذلا لصفألا



 900--- ان ا 9 3

 رشم اناخشلاو عيرلا عابر رما برطق لاك اعاطما سير عجل ؟ءانعم عابرملا دنت ةسونغلا 00

0 

ْ 

 ظ

 4 ِء 2 0 5 4 5 : ا
 ا ل مين ءاجنالا قاموسدالاب باهسلارك 4

 'غامأب (عبد) نيءلا قرح د ءارلالصف

 .و 5 8 9-ءةم هدو م م - 3

 0 هل 00 روةعيرالاهفا رطأعيإر بهدم ف عطشت ه«فسعّنادارأ هنأف

 0 9 ند مس

 نمر هه أو ,ام عانر 9 ةنغلا ع درذت أ .ععرو مم هرشع ام مترسش عىل. م مهل اوم

 لاق ةمنغلا عمر وهو
 و و 6 30 ل 8 يا

 لوضفلاوةطيشنلاوكمكحو < انافضااواهتد عابرملاِكل

 لوذغلاو ىلا عم ىلاريصبن أل بقةمنغلا ن با هأامةطمشتلا و سن رلا هيفط هياماياغصلا
 و ع9 وص 7ع

 عيري ا عاود تال ل هبرص2و تلقا مسعر نازك عام

 عابرلا ىانشنإ السا لبق اس نب ىدعل سو ..امدتا لسنا لوت جبرا ل

 ةسهنغلا عير سئرلاذ أ اوفعو اضعب مهضعب ازغاذا ة.ل هاما ىف اوناك كن .دف كاز كالوهو

 ميةدفورعشمن ةمو عابر : يدر تانيا

 0000 لا نالاكو « عب ءرلا مسقو انفو سو 7 1 م

 ان عا عانرهواطير ا 000
5 2 

 ةهمش هدعرتوص اع عابر ءدارأو قلعت سل: «المةطبرلاو ضب الا ابرار وسلا

 دعرلا توص هيك الاوُا دنع كنت :اكقلب الا, نمينلا عبر هللز اذ شخلا بحاص عابزع

 89م ودوم 599 2و ان 92و دهدم سد سد

 هلاشهعمتراواعيرهعيربر دما عبر وربه كلذذخاةعابرو اعبر مهعد ريشا عيرواهتينح هيف

 ىرهزالال اق لدجرلا ةَددي قرت كلذ لقي ديلامرخع | لاشي نأ عئرلا ل ةودل-ليقو هعفرو

 موق تباعا لاشي ىنل لبق و عوفرحلارخغا ةعم رلاو عونرملاو ةصاخرل | ىفكلذلاق» » : 1 ل 2 0
 8مود

 وتلا راهظالةعفرو رخاةلاشا ع 0 ١ رلاءالؤه نم ىَوف أ هقالامتلا .ةفنوعّتريوأ ارت وعر

 رهظ ىلع ءاعضيو لجل نالمكفا ير رطب نالبرذخسأب لد لاا حفر صقة مشكلا

 انو لقتال ارهظ ىلع عضول حلات :الاأ ب مصاص حره لا ريعبلا

 كر اص واهذ ةرطب تأ آتدخأ وهن هتاخد اذا لولا تعب رهنمل اوقتهعناردق او ةسعل رفا .

 رعاشلال وقدم هوريغبا ىلعهتعفر عر ٍس . الاانهفرطب

 مه

 علما ةقانلا قسونيأو #4 هغل رملا نيأوناطاطشلا ني

 ) عسان برعلاناسأ - 94 0



 (عبد) نيلا فرح * ءارلالصف ؛د

 1 >> 3 . ًّ - َ ٠م 524 2

 تءيرأ تاق يراد مزال لافمانإلا رفح هنو تو جرو اغا ذشاهياو

 1 ٍِء 2 : ٠ 3 3 5 / . م
 00 لا ع 3 :رالاعي 000 وال اوعفمة سه هنا هذ نيعي 0 نمتاقمتادبز ىبلا

 ب درك ىعالا نبا لاقوءابلا فب حبال !_>رلاو ىجلا لع تءبرأ برعلا مالكىرهزالا
 7 8 نام ةرمص <

 ضد رملاةدام. ءىفاوبغأ ثددخلا فو ىهلاه للف تدير لوقتح اكل قومتعي زلاقنالوو |

 لصلا عبارلا علا وأو للا ع: نيدو, ومد أو مرر ةوقابولخمنوكين أل اوعزأو

 ش ماسير أ املا نعل .الا سد تأوهو لب لا م «ملتلا عيرلاولب الاداروأ ق عسر : رلا نم

 ٍ لا النو ل قو عبرا مولر نيسموعتواموياملا زن أوه بقو سماق

 ه << و

 لاقفاطقلا دول جامعا هراعتساو عبو 0 اواعبرتدرولا .الاتءدرو مانأ ةعبرأو

 5 ه هس اةمع 5و م و) هم

 اس عيرردةواعباور 5 اسل هالك يسع ةداو

 0 ساو او رمل |تءاس لحرلا 00 الا عيرأو

 25 هسا داس ل 7 و6

 و ةقاطلا وم او ىوق ع. راما تما تنادي ردم ردوخووولا عيرردصم عع ب رلاو

 د جموع

 "وق هنو عمر

 لمع و وت تعا 5 2 ركع شلل طيار
 ىف م

2 
 ىأعم هىععءابلاو الد وطالوابسقالاعوي ماحدا لاسقيو ىوقعبر ؟نم دس شنان ىا

 نك

 ىذلك .ث ىلع هريصو ءانرسأ عد راءمعصىدلا م ددو عرذأع 01 عوج رو خرومو

 هنو ب<و ههم 2 5 هوو

 يادار عار يراواغرفا نبق عار فوراورج لأ عي رالاوعوعبرأ

1 

 باحنع وبر ةقابو ث» 1 ةلادعب ا ةقسلا عدلا فو عه لاو باكر لا سدتروهو ماتا

 ٌبجاوَ ع.برأ 1ناكامهرعشريثك نجاحا عدم لحرو ىلارعالا نسا نءعحا دق اةفدرأ

 ىارلالاو
 0-3 3 -ء 9 ه ه5 و

 داومنيطقن هدبعةقيقش 0 0000

 ىآ

 أعمار موضع عروسكلا ذه كلر طل بيرن سرمسمللا ع راع 1

 تبيصأىأعدب ءيرةنملايةيلط“ ارد لاق هدي تاتو دحأ موعبرالهلاةط تيدحفو عولرو

 قدذرلا لوقامأ هيب بص لو عملا هبا ألا قوديحاوأ ى هو سأر عاب رأ

 ري قرا طجا ينزل ضلت 35 نفانمعبرباعوجفمكذلتأ



 "دلل ا ا اع طل ان هي ا تسرع ٠2 20 تا 1

 9 - 60 نا / اير و ل
 . 7 0 يار 2000 11
 1 : 1 مفاتن

03 

 46م (عدد) نيعلا رح 5-0 ءارلا لصف

 07 1111 ا هل قا نا سنتا ج7 جوت تت وج ةمرتو جدو نس وحج وعجم

 ا و 0 د لا و لا
 عمييادملاباوسيلءايلوالا ف صوو ههجو هللا مرك ىلع دح فو عدبادموقوزسلا لبا

 : ع 92 4 04 9 5 5 .٠

 ءان وهو شح اوفلا نوع. شد نيذاا دارا ل_.ةوداسشفآ ادا ئشلا عاذأ نم عاندم عجوهرد لا

 اع
 رث دملاددعىةعبرالاو فو رعمددعلا نمنوعرالاوهعبرالا (عب د ((عارلا سف )

 رس هع 4 ع < 1 1-2 2ع .
 نيط سا ىفزاجا6 نيعير انيعبر 1 فرو ع الو نيثالثلاد_عب نوعبرالاو ثنوملاددعف عد رالاو
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 لوقانافيارو يطأ دسم بلغ أو ىوق اهباونب رمشعو نعي رأ ىف عملا بهمن الهنانو

 ه2 و

 ىحايرلا ليو نبيك
 هوم تمص 7 و

 نيعيزرالا د>تزواجدقو 5 قءار لا ىردياذامو

 د

 ءاّمتلالةكرح ىعام اومسسالا م اافاعبلا كر الو اخ !فرح ءسفنونلا تسلق

 - هن: 0ص 5 2 .ه ىند» 2006 5 4 .٠

 فرح ةكرح فا: الثا كا ذىلارطض ارعاشاانال عجبا نون خفت 6 مف لوامقَتلا اذا نيذك الا

 ْ اهيفذ أ ىرتالأ د اسالارئاس فئورلا
 رق 7 9. وس را اه 2و را رول ا
 نوشلاة زوال ديو 5 يدعم اولا

 نناهفرتص ف سن ]ا هادعفاعير ًادازأخازو تالي قدم ىلا عت هلوقوةعبرأ نمو ا

 مهعب رموقلا عشر روفلالا ف ذخ عانرودارارعلا ةه ىلع ع د .عالاًارق ىف

 ورعثيدح فو ني«عيرأوأ ةعنرأ ًااوراصاوعرأ أونيعبرأو أعبر ًامولعجو مهعن ارراصاعبر
 ءءء ِء 20 ”ء رع هد

 ملا كر جاد "يسدد الجال لع ع ارى !مال_سالا عد رلففاو يي اردقل 4 سعئنا

 اذا طقسلا ف ىعشلاثد ددفو ةعيرأ ن ماد تاو ىأ ةعيرأعدارت:كثيدطاىفدروو

 2 و
 تارتنمم اننقلخان الاقل --وزع هللا نالم>رلا فةغضمراص اذا ىآ عيارلا قاخلا ىف سكن 5 7 5 0 ِ 77 هنت هب 23 و . 3 ضب

 ه8 سى 2 2 1 0 0 1 3 0 1 2-2 3

 ند اهعبراب هان عت ءاذ ثيدحلا صضءبقوهغدم نمم هةلع نم م هفطت ندم

 مور عمل اع ها ارا م ا .٠

 نيمو كرتيوامو محي ناكلدو عابامتلا“# ءادأ 0 رلاو عبرالا «_.فمعىحاوت

 مس 030 و م ها سو

 لاف عبراو عبرمو ونهو ل جرا عيرد فو عمت روج ىثو عدارلا موبلا ف متف مل

 ىلدهلا ١ 5 ا

 س سوو

 طغاذ اكل. الا نسا ذا د لذ نيغو يعتزل نع

 ف
0 

 اعد رهتذخأ هيلع تدير أو ادب ز ىججلا تعبرأو عت صوهف عد نق ىلا هءلعتديرأو



 (عبذ) 31 نيعلأ فرح 4 لاذلا لصف هو

 ةدسع> ىد ةغنانّنأ راب درا نبا ثد لحوم و هما ثتح .رخسأم زاد ىّاهاس ريحا دلاعفو وعلا م 5 د 20 ل

 د 0
 اقل اقف ه-دمهحدم

 وسمو و 20و و هم مو 2 < زهره 5

 0 الا فورص #23 هيت ءذءذاننأج هنم ريصضأ

 - و مه ست

 اذاو رش عضو مسك لامار .الاعإد مناك نال تر
2-55 

 ناكاذا حمم لبو عاد اوف اوامر وهالة دح اولا كرا عاعذلاو طرت 7 أ

2 

 الوةمجتلا نيام باوسلاو ديزاين تق وجن مىدد٠دع هلمو رودنمونأ لاق ايعد

 «< و مو < و

 انبحبالقداسلا رذعح ثد د قو 0 ىدلا عع دملا نوكيت أدعبي

 و ت2 ةسو

 نضع لالا ىرهزالا ىف ع علذ :( انئزلادلو لاك نعل امراولاف عذعذللاتيبلالهأ

 ] مغال ةمدملان غل ائلذالا باوصلاو لاف 1 وطلارونألا نم ممل نعلا ىاذالا نفصل

 5 9.هص

 ردا تعاود علو رمالا تعقو عاذانهتة لاسيرمالا عيت أعلا «(عبن)

 شقة عو عدو اعودواناعيذو اعيد عيذي ريسلناو ءوبشلا عاذو هترهظأو هتيسّسق اذا ةسعاذإ

 ناّكْلا تبدد وهي ب هذى سلا عاذأ ودا ثفآىأ هنعاذأ وهعاذأورشتناو
 ست د ه مدس

 ح 0 د ها مدعم علخأ اوت عير «

 اداسمنلا قيلنا ىف ا 03 ةسسخجتعاذ أ ماوعأ لاو

7 

 نمةعاج اذ معي قدساوأ لاق ياواد ولما نمل نمر ا ميحد اذ ايليزتلا فو

 كينب :ًورسانلايياوانودو رهلأ ىاياوعاذأ عمو لاق نيب انمَدفَعَصَو نيقفانملا

 وم وه

 بوقت كردقو هاران"ايلعي 0# هن ”اكى>ساذلا فهن عاذأ

 هم

 اع نم فام وتحب لعأوأ ومني موق عر هاذ هالجلاذا ملسوهيلعدتلا ىلصىبنلاناكوأ'

 ىرتين ا ئنب ميلف وعلو دافكلا ا نمرذحبن أ جس ن مرد كا ذنوقئانملا عاذأمولنم

 زءهللالاةذّتاذ فز رضلابلعريغ نم مهعمتلذنوعيشي نيل وعض ناكو عا ذأ ام ىلعهسبلق

 ْ ارميا بعل هنمرمالا ىلوأ لبق نمو اوسزلا لبق نمووذ أي نأ ىلا كذا ل

 سانا عاذأوخ مس عيطتسبال عاش لدفو عاذيالرأ عذبت غن كءامنيلسملا نهب[

 تك ومو د تي ,رشادا ةعافأ لد الا هبتعاذأوهسيفاماو هرم اسال شوش فام 0 الاو

 ئىذلا عايذم اوه بذا د_ةنوبهذأم لكودب وهذ ذاب سانلا عاذأف ادكوا ذك ناكم ىف يام

 ال .



 مغ '(معد)  نعلافرح» لاذلال دف
 تتلق 11337773 قط شتم ب 1 عجم مت هوجن 7 372

 تافرعل ئمةفورصمةفرعم ىعو رجلا هلا بسنت ماشلاب عضومءارلا رسكبتاعرذ؟ حاصلا ىفو

 ءامثلا عف ربتاع رذأتدأر نا لجل اوقب تاعرذأ نوال نمبرعلا ل هب وسس لاف

 فرصلا,تاعرذأدب وسلا رز تايد ىلإ هنا فلس اءرازإل نبونتريغياهرسكو

 زجاحم سيلنك اسسلاونكاس هنالزجاملاءاواف علو ثدنأتلا "ا هيءانتلا اوم فرصا اردغو

 ءاهبةعأجلاءانيذشوٌتا امو تاعرذ ا ءذ هلاك نوف لوقتاملاقن لئاسلاسنا نيس

 عمني وتلا نب اود افالم نون.أ ركناذال اودي ف.كف ثينأتلاو فب رعتللن وس لذةدحاولا

 نأف ري نوفا هتركتاذا تاعرذأ ل اوحأ ىدقاذ في رعتلا لاوزلةلاحمال نهب جاو ريكتلا

 لوقت كلذكسةريغالةركسلا فرسة فرخآ 1 هر ءاذنحل اوقتاكفامتركناذاةزمكن وكت

 تاعرذيو تاعرذأاب دوةعيلاكو ةلاخال تام نونتف ىر +اتامسمىلات ,رظتو تام دنع

 امهف + ريال نب برشملا ن رعاشلال اولد بل قاكت ماشي عشوم

 عمطلا ب رختلارع رزلاو ل راقي الو فس لع راىأع ذب صقا مهل وفر ناش
 و نس مو ةهمضص و م و ور”

 ىذلارطملاةددثمءارلارسكم+ :عرذملاو 5 0 عرذلادوةيدقو *« زحارلالوقدنمو

 ةفرطلاف لذا | نم زان عار عاا عنز عارذردقضرالا فخري
 هو وج يو سم#قه

 هيه رع لفلا عاف #4 ةصاقم مكبر وادع و

 لالا عام ولاعة لاذ, لا مخ منيهلا ىأ طم تيبلاا ذه تأرقىرعزالا لاق

 نمدلكأ أ رفقا -ءالاولاذلا مضينيتلتلا نب م عافذلا لانقب ولاك فصل 3” مهملا

 ل املاوئىشل | عدع ا الا 200 1 لمعتسا 5 وذ د و ريخخلا ةعاذإ

 - 3 --ج

 اراوعلا الابد 3 يلد نع هددلنأ ى 1

 ا 6 --

بارتلا زا خطط راد شق هك رحرختلا عيرلا تعذعذوددو لا نمدوم
 ْ هتقرق

 هايم هّم

 ةغانلا لاق د>اوهانعم كلذ لكهتفسوهنردو

 و عى مو ه7 2 و

 نونحةعذعماهعذع #2 تايوقملزانماهلَت يشع

 وم

ئازحد تقرت ىطءانيلا عد عذتىربنالاك
 ىلع ب - حق و ُ 1 ًارهدلا ههعذعذوم

 اهتقرفو بن اونلااهتعذعذ لاف ةراشكل ب اهل تناكو كاي اننلعفام لد رالاق هنآ هلع هللا نا اوضر



 (عدذ) ٍ نيعلا فرح *« لاذلال صف 6
 قي نوت

 ولأ لافو ك- لادن بيست أىذلا ىلْسو و بسأل ءا|ىيعيرةنالفلاق,ل ا كلذن مداصأو

 سمور

 ومص مو < 2 و ىال» و 2*8 0 25
 عدتالو ىط طحزال نلطا ةعئارد #2 هيياستاولاث اذاهبتفاط

 ةسئيردلاريعبلا اذه 017 رعالا نبا لا اهسفت اهيل 0و نجم "اكدارأ

 ناري ىثنمقدائ يضعن الئهشسي ذل كسي ةعرألاو

 لصالا ىفادك هتاص«هلوق

 را
 ىرااهيلعإعتي قاب عير ١ 0 ربت تنأواذهانيبت نتن تار ءالارداون فو

 حج راك أ عيل بوو دي سان دابا اف 3 رمس عسب رذتومو عد هرمسلا عيرذلاو

 ةفضلل أ ًرملا شل عارذلا ف عا رذا و عيرسمأة باكل عل .رولدق ع ردا مهول لاقي و

 نأفنيئاشلا ندحأ أبايزموه زاهعر د اامفك لعوب وقل !لدخلا ريثكلا ل قولز غلاننيدنلا

 0 لفرد ملل نكعردأ ن كرش ثيدحلا فو لءفربغن ميجتلا
ً 

 رانا مريم ل أو وع ةوءاملا نمدخالا دمك عراذتزو

 هم صور 25د

 7 "اطلا اوغلل دق رحابسلا لق 3 ب راذ دن نوحءابسبم ترك ا

 ادي ةجاّرلا هنمَّبص اذا #2 جراند

 س02 1 2 سو

 ىدعالا لاق نارششال ىهو عراوذ عجاو عارذلا ل, ني .طسبريغصلا قزلا عرذملاو عراذلاو

 ذالتو فزاطلاصفلاو مص 0 ثيل عراولاذانورالاو
٠ 

 سا 2-0-0-0

 رعاشاالاقر اهلا بسني دل ارارسكيت اعرأب عرذ ًاواكلا عراب

 د ء هرم ه< ذو ةءس

 ىلاعرطن اهرادىدأبرثيب »* اهلهأوتاعرذأن ماهر

 ىذلاو لاف ر سكه ضقو عجب ا"ا”بصننال أطفن ذل امو تاعرذأن مني ونتريغب رسكل ابدي

 نيود ا عيج د نعديألا لوقلاود_>اولة عاج كفل هلفنل مسا هنالف فرمدالب رسكل ااجأ

 مساوهونيونتلاو رمسكسلا ىلع تافرع ن مىلاعتدل اوقىف مهلكءارقلاو تافرعل:موهو فرصلا |||

 بي وذو لاكر لا امهيلا بسني ناعض ردنا لاقي جيل ل ودحاوناكملا|
 9 مص

 ردج ىداوفتاعرذأن م 2 اتلاف

 قو

5 

 "ااا ل



 ؛ةا (عرذ) نعلافرح * لادإال دق

شاع !اوةردةلاو ةوقلا عساو ىأعارذلا بحر كم اوداق
 ثيدحلا هنو ةفاللاو علو 

 مق وو 52 وج هَ

 [!عىلاست ىو مكالذ ا 9 . الاثيدحلاو ىدنع ل_جودعقو مظءىأكرذ فريكف

 وال 200 000 درأ

 عا ارذلامةقتك متت اه ردد: انقل 18 ارد دو +.1ع 008 سصالا 71 ثوددر , وون طقس

 امن و فم "سلا برعلا لاثمأن دو قماعلا عارذتانقلاردصا لاش

 ةطااخلا وةرمشعلان ع ع رذلج نو عا رذلا فقرعل ا و ركنا ة عم ءوهلقو ادنلولا

 ءا نذل الوقمتفو

 اعتمادا ورا ىف ةوااه ع ردع راب. لمجد

 عارذلا لك ىلع ء | ا زم م 5ع ذا ءةياغاذاةغراخا را 0 وأ

 بن رلاث العلاق
 ها هوم و ردم ن2 5

 زول عارشوأ أعارذلا و « ءاوالا صىدءباهريف دراغ

 ىثو عاردلا ع ضوم دعم عارذلاورمقلاام هزي نارعن ةناكوك امهود الا عارذعارذلا ليقو

 عدونا عْرذولامرلالهأ ن هدعسن كلام قد ن هسانونملا لهأن مةسيلعت ىبأ

 5 مآ مو 2 و 212

 صأو هلةقهعرذ وهبود ام كا درع ىف لمغتسا م 5 هقنقُم هدضعو هقذعو هعارذند . هع لع

 ه -و -0 ١-2 020 هَ 1

 نمالح رل-:ةناكو ليقع: ةحافش دنا عرذملا نعم هيودب رقأ ا
 صم سمو

 ىيقاذاةرذدوكياا ليتل رداد مقداد رق غنالع ب

4 

 ثيللا لاو عّرقتاذعرذمى 43 ربل تعرد,لوقتناعرذهعجو ىار ءالا نا : نع ئشملا ىلع

 ه7 هت

 نمرصملا كادام عراذملاو توبسلا ن مكمار دل للا عراذملاو ناعرذتاوذىأتاعرذملان م

 ّق اولا رابثالاو ةيسدالاكرلاو في رلانيب ىاادالءل ا ىذو ارا ورا ىلا

 ضرالا عداذم و نانمنألا ونا رقلا هلاك نعلا عاردعاوفاك نسللا ترد فو عاردم

 ىأ يرتب دنع زالال] اهلسولا ةعيرّذلاو هبح ردو ماعلا رانا حا

 5 هرتتسيف هبنجىلادامصلا ومد ساهل لك را لفن قي رقار عن رذلا عما يل

 ارناف يلام رئوي لا دوا عمالو 71م لنا لتر نكمأ اذا يضل ف رو

 لا هقنغلعجهل عرذوهلوق
 فاملا ةرامعو للصالابأ دك

 ونأ هل_ههملا لادلاعردفف
 تاعحاذا اعد ردن هع رددنر

 ُكدضعو كءارذنبب هقذع

 هعوصم هتك ىلدأت هتقنخو



 (عدذ) نيعلا فرح «* لاذلا لصو عمم"

 ىدبعلاقاذحنبالوقدهنمواهعاوقةيادلا تاعردو تاعب رس تاع ءاوقو . 30 5 و 9 د 51 0 -
 207 «ء ود ه اسم 8و 3 0 - رك 1

 اسونخ نيلتعي تاعرذ ىلع 0 تدعاذاودغي لمرلا س 2 5
١ 

 و29 7 هاد سوصم هو هم ا 5 ءوم

 | عمج نادم ملوعب تنتمي ىأن هرم طقيو تنخح ندو نهاراجن منيلدعب ما وقىلءىأ

 ىلا | م.كحصر ندبام اهعرذمو ضرالااهبعِرذت اهتغاه ذب ةناذلا عارذمو ريسلا نم منهدنعأم

 ه0 5 اي 3 27 مك 7 وى َ 5 يم >2

 عدم يفوت سعارألا نيالا دبعب عب رس دردو عو رذسرفو عر ,ادملا راو

 سو 25 ةءو <

 طاق مدلابر 7 هسياعهسراف رىثحولا ق م د سرفلا إب اواقبا ستاك اذا

 ا 0 ءلوةهنمو هقيلةمالعنوكيفمدلا كلذب سرفلا ىارذ

 س سل 62و 8

 اهئارد م ى؟قيرطلاد هن عراذتةقانءذهلاقيو #3 11 نر لال #*

 ودص ( 5 8 : 0-8 57 1 0 7 م

 لاق اهسقتام اكحايفتع ءاادأ اهعردتوة الفلا عرا دن ىهو ه«فتهطقتلاهع اردو

 ليالا فدرعاشلا

 ا ب هم و

 امرا لولا ى ا اوذلا عرذ 5 السلا قاعرلان ءرذ,ن هو

 عا 570006 9

 | ءدالو لكنا وعم عراف ساطع 03 رذربعوةيطانةدحاولاعياولا 6 اونلاو

 ءا.تةالؤع ّقلاهعَرَدَن مد ديا ىو ه> رخأاذالح رلاهعرذأ دقو هسيفالا قسوه

 م سدس

 ياس ينو كتب :ًاحرذ فوطد أو ٌتدسلا ع رذلاو جورذل 1 ىهيلغو هقي_ىىأهسلع

 هدي م

 ىلع قلنا أ خاذلاوعرذلاعبا ل .راتسصحأ لكى أ كرذانالفترابأو

 ه.فدو ركم لا نمد_<م ان لل قف عا ودع رد رعالا قاض و ةقاطلاو ع ل اولا

 ل هيلاىديتددمديرت كن اكفدلا طسب وهامنا عرذلا لصأ وهماعوي وهقطي لواصاخ

 ايئكفصر لا

 عشان وش اهلج شن راعارذ * اميقضيول هلرلا شو تانناو
2 

 قاض الا ىفناك هنالالوكار رقم رتل رددت اعارذهقاضر ةماعرددب قاضو

 عضو عرذلاو انك هي تررقوا نهب تيطدإث مو امس هاعرذ هلوق حرش زعفلا لوا هجر

 هلا ذا ورز كيتي وق لع اعرذمرس فهي 0 ل | هسفىل“+صالاو ةقاطل "عضوم

 رطس ىدهدقاط ع نمرثك !ىلعرخسلا ن دا 0 د كريب تر رطب ادق تإو هقوط ن كر |ىلع

 ني

 فوءنباثدد- ىو ةقاط ه.ىلامىأ ؟عارذالو عرَذ ىلاملاقيو + لع لج اع افّضقنعدعو

115051050615970777170075715205011 

 اودبق



 014 (عرذ) نيعلافرح « لاذلا لصف
 : 2: ةهن12 يي يي

 سلو هر هو .ً و
 ىارعالا نيادشنأ اهسلا ارفمدهيعارذ ىلع 3 ردمدس ؟رايعر د قدا وسنةع ردم عسضلاو

 و مهام و 0 3 < ةموص 5: هر
 سوونملا ع ردم ادسالاو د سوععاغلاو مقرالا كا يدق

1 8 
 عرووعبلا حذو تيوس كود مال تيقتلاكمم عاتي ولو ديقلا ويل شف جرت س سو س سإ

 ه.وست بر علاو هءارذ و هماطخ ل ضغبمددقاذا هريعبا ن الف عرذلاةي اعيجبهعارذ قديش

 ساحر عالكمدح اروع عجبالفكالا رولا عارذلا ى سوا
 خردو حررت وك + راذو مذ عا رذلايهردقاعرذ هعرذ.هريغو بولا عرذدبعرذبام ع ارذلا و 0 ا ,- ه2: دع و ىوز

 9< 00 5ةهر يك

 ميقا نبنسغلا ديلا حان ارد ئاسبأ عرذتلاو تا :نمديدك ثلا

 ه و 5 موال سو يمد

 تبطاو ثلا ىديأبناصرخ عرذت 5 5 اقل: نار ما دصقىرت
3 

 |اذ_ه يطا نب سوق لوق نمو بطش دعاره عض وا ذادب ربا نال عري ىمصالا لاقو ّْ

 ىلا رمل هو ةبطاشلا عجب ّبطاونلاودب لبا نما ايل ناصر 2ئاولاك تبيلا

 م 0 ْ
 ىلاةيقئملاهسي 9 0 6 نساهم ب هرلعام لكذخ اتق ةيقنملا ىلا يقلل متبيسعلارم هلا

 قا” 2

 ةدلدسع ولات و ضع 7 ةرصش نم بيضق لك ردةةواهعارذ د ىلعهبطشنف ةينأب" ةيئاشلا

 فارط ناصر ردا ناولاق هد_:ءدحاودصقلاو عرتتكلاو الم ربكم .عابذرذق عد د لا[
 ا.ورشأ ىمدالا لوقو ىرسهذالا لاق صحو صرخو صر دحاول ةنسالا لت ىلا حاملا

 ير ردنا علا فار ءالا نبا اربصحهنم لمعتل صوخلا 0 رملا تعرْذتو باوصا» ٍْ
 مدعو

 ا اسنللا لد ؛واعلا عرذلاو مه ةتاذا فعرتسا و 8و مد

 _ٍ .اركذمو عتاب رأ تعا وزر عراو سام تكس رله ارو 0

 007 رسل امهكر رحاعل رده ,عرذونيعارألا كي رحت ىثملافعب : رذتلا و

 0 : موةوامملا عساو ىذملا عم رم عاود عيد رّناك هنا سو ه_لعهتلاىلض تفصل قو

 نآثدد1اىفو ,يسلا ا اذهنيريعبلا عر ايثك اعيرس ىأاعيرذالك ألك افثيدملا

 ن مام وجر أ ىأهّبَعارذ عر عارذا ةمشلا لغسأن مهمع مارت عرذأردوةسلع الا ا

 ع ةراهحرحا اي اهدياهتم ع رذاف ةزاجمهملعو رخ 3 . الاثد للا هدنح .هؤامه دقرةتلا حض

 لطخالالاقاهمتاو ةاهعراذموأ د راذمواهعرذأب هدضاخءانملا لد الا
 ان 8

 راوي رمشنو بد مول #3 اهعراذمَتر ركااذاادهلابو

 200 (عسان برعلاتاسلا - 51 7



 (عرذ) نيعلا فرح « لاذلالصف ك4

 ظ عارذلا ىربنبا لاك فك الا ف كلذاوكءذا6 لعف ارغىلعاعارذ 0 ريك للملا 0

 ا و ريغال هنو ومدي ويس دع

 ظ قارذاهتد د تادامو * انهذا لقا ترص

 كأن .1تلثيلقذا كبح [يوملعمتا ساق ل ا ل ريا خيو
 ه3 95 نإ" ةهامءم درس

 تدارأ و5 ةرغصما مند مة كوم اهنوكلا مخءاهلا قوو عارذلايغصت عير اههتميردفاَ

 ع ردااععجوة شن وم عا رذلا نال عسا ولاه اة سنا ع ىف غلمسب وثلامهل اوق ةواهيد_ءاسدب

 فيظولا قوف ريعبلا ىدي ن معا رذلا وةركذمرابشال !نالةينامئاولاك امناو عارذ هذه لوقتورغال

 عارذلا ثدللا لاقت عار كلا وفْيغلاو رقبلا ىدنأن معارذلاو» وددجل اولاغبلاو لمخلا نمكلذكو

 لّحرلا عردودح اودعاسلاو عارذلاونادبالا ىوذنيناحو ال نمادب ىعتناه رع يف عماج مسا

 كداب ردي عا

 و -و سعر ةهضص س هب م7

 اهريشب عر رذي0 ل مخ قياوس 1 تأردقو سهل لان !لمؤت

 ةراك عارشألاو 3 عنو ملكا فعول عرقي ذاب لقب

 دقرثكملا نال حارذلادم نمدلص أ ىر ًاوهد.س بالاك تل كذكو با ذالا ووزاعلا

 و و 8 هو

 ع رذااوهعا ردؤدق ةرااناكل ع ا وس عا هعر اكسحأ !فع 3 رو دو كلذ لعب

 لأف 3 رعرعوو 1 وه رعدمأ ىذلا

 وه<و 0 ال < د 7 هود 0 1 :

 ع ردملا كادفهئمدلواهل ةءاطنتحمهدنعءىلهاباذا

 ةياهمأ وت رعهول أ ىذا انيعهلاو هس آن مف 0 همأ ىذلاءارلا عفي سانا |نمعرذملال قو

 -ٍ - )وم و 7989-5: -265 7 ع و 3

 رضاللا طوش نعز#:لغيلك *« هتلؤخىنعتالعرذملانا

 اموقوعمت رخآلاقو
 21 ودوم مىيورم هش < سوه

 رجلا عردذالام ةركراوأ6 35 مهلو مولا تدب تاو مو

 هيشلاقراجلاىلا امهمع ةلراجلا عارذ ى رك تكردبع ارذفناللغيلاءاهمشناعرَذمى مسانعاو

 يرن ةيلاكةةصاهعارذ طمطختلأ غسبضلا ةعردملاو هب انممرك الغملا عأو

 ع همز 9-8 كى ل ع

 ليلفاها مماةعردم د هتبوأتوانوانثردوغو

 55 يطب تدريب *+ مع 110000110



 ا (عرد) نيعلا فرح * لاذ|اولادلا لصف

 ىو هوساك د 20 و

 رق تم عددأ لاقي ءانال ءارا 3 لم ملاوببل رع مليسسي لش ”الئمااذا ناعمدحدقو

 ولع نه نيسعلاءام مضلاب عامل و تدب سدأ تدل .:عامدلا وىلأ ارعالا نا هلاق 0

 لاكو عمدلا سل ريكو أ

 اعامداهبعمدلا 4 دو 2 اعامجتيت النعل ن مأن

 دو ءد هم

 ريح الو لب 0 0 د قودارلا تتلا

 سماعة دمع دوس تس

 ممكعم ارعشد شل ؛أو لقعال و ه1تاالىذاا 5

 سعت ولا ها تعد د اذا هيلعال كلانه لف

 نباهاو رو تمْواو تقَدى أت ءئدو مولا ىلءاعداذا هيام .اعالتامزلا ل هفىلضفلا هلوشد

 منا عنرو عدن رباب ىَمْشاو عاجودهحاذا ىلا عندل اثنا تمترناو ىلارعالا

 8ع <

 0 هل وكلذ نم +ممساسخ مولا دو سيشل عتااور زال طامربعبلا عندو

 ني-طاصلا ةق طعس اذا عد أو لاذنالاو ماسألا قالخأ ع عج لا عدتأوهس.فربدخال

 ىارلا عدو قودعلا رج زنم عاد هدو عاهد : ( عهد رتاج (عقد )

 ساس جهد © ص هسص سوام م كا

 عوقد عوملا (عمه) تّوصاممعد_هدو كدا هزاع دهد حدهدومقتوحللا

 برضع ودلاو اجياسو ايداع اعود عاد ع هد هبحاصوع رص: ىذلا ديد_كلاوه

 ةبناعناترحلا نم

 ىطسولا عبصالا ف رطلا قرا فرطنينامعادذلا .( عرذإل (ةسهلالاذلالهنإل

 و ذا هيمرتممستىف ريثك عا رذلاقفعا اردن ع ل_لجلا تاأس هي وس_سلافو 3 ذتدقوىئأأ
 مو

 ركسالا هنت دبا -ه عمو م هدهد نا سا نتراش ذملاف نكسعو

 2 عرسو

 ىفف 0 ارذبل-> رلا ىب باذااذ_هلورك ذملا مسالا ادهن كعدقفعا رذيوناذ- هلوَقَدو

 عردأ ماو عارذلا فريك ذ#دلا وصال فرعي ورك دم هن عمرك ذمدنال ةركنلاو ةفرعملا

 ةبيرعاسوق فصيلاقو
 و ”و هع و وه

 خحبص وجر الث هو د محب عرف ىهرابملءاجرأ

 همكم تاؤملا نمال.عفو الا مذوالا عفن عياَومناكنيح ابل اذه ىلع هؤرسكةب ويبس لاف

 1 وسو سم هس ص 2 ل ل ل مم يصوم مم مح مح يووم صصص اخ أو



 ممل وىألادلا مضي :أوق

 نيم عمدلاو سوماقلا نو
 ميدع# هتك لسا ةمس

 (عمد) ش نيعلا فرح « لادلالصف ه5

 ع 0 : ع 0 0 وم 200

 لهسأ وهل ءقو ل ملا قدرطلا عادلا ةريولأو رضنلا مضاولا قيرطلا عمْسأدلاو عئالد هعجبو

 عمذأ عملا و نيسغلاءام عمدلا (عمد) ُط و.هالو مق طوطحالن زو ألمس توكم قدرط

 ةراكل لا ذبل ملعهت ناوضر ىلع نبدي ذ نيس ةعمألاوذوةع سةر زها عومدو

 س وس امل

 اءاص أ نيذللانيمهسلادب راك ضم ىلنامسلا ولات الا تكرر له :ولاقذكال 1ع تاوعقه فسد

 اعمدام يف عمدت تعمدونيعلا تعمدو نام ارعالتقو مهعدللا ىذردير نب ىدعو ىلع يدير

 3: ل اه سمع مس

 هس ةريشكء اكمل اة رسا.هاتلك مو ةعمدتأ خاو امد تعمد ليقوأعومدوان نقي

 لاقو ةهمدلا ثدنأتلااهتعمدراك أ وهئامدو ىمدتوسثن : ههلامعللا ب نءةريخالا نيعلا عمد

 خو

 ةريثك# 5 وهدناع و يمدوءاعمدم وقن معبمد لج رو ريغال ممل 29 39 آوقاس لا

 - 9ع 7 هس” م5

 لاقت لمس واهع«درثكي ةنفللا ىف جاو را تارابم رس تيس

 و ه 0 وو < هس

 عومديت ابسأ درو ناحاذا 03 ةنج لك اه ىلامنكلو

 ا َك ى هدم

 عمدلا لسم عمدملا ونيعلا فار طأى م وق ( املا عمادللا وتمذر نو كنت ةودعما دش لاقب

 ل 52ه

 لاف هسعمادمتضاخلا :عبادسعجونبعلا ىاوف مدل عمت عمدا او ىرهزالا لاك

 010م نمش امهالكعامتلاو لادلا م كد مدلاو كلذك تن ارخُْؤما وعمادملا ا

 8 3ك

 عومد مرعي و ريغص امنع متم قمم عسا 5 ذاق لعوب لارا ىف

 لايم 0 اهرورعلا از آبغ .رظانملا ف ميم عاملا لمشبا لاقو

 1 و سس عنو

 عخمادنع ومهدئىر روذادر وذ عامدموب و » منار ىذأبت انف 5 لالا ىلع

 و - ني عع

 01 للطم ىرثلا عامد لك نم 7 لاقداكت وأءاملا هلا اتناك اذا كلذكناكمو عامدو

 َنَع يبقا تلأ بولاق ل بج ضرع نمرطقام ىهو مادا ءاملا نمناند.ءوب لا عَمشدقو

 تدملااده

 جه ) هم 9 هم )هوس و :

 1 منحرت نهو « اه ره موا اننع عمدت سمشلاو

 تلاسواهنو تور باودلا ت تطعاذا ىونغلا لاكتو سهشلا باعت لاساذا ةريهظلا ىب هلاّمؤ

 امتهلمس نأ راع غ نددت ىلاو ءدسادلاتاف ةيمادلا د ىهوام دل. ةعمادةصمواهرخانم

 | رقاب أوه بالاتو فلا رمل عم 00000

 ا و

 ضيفي ىدمالما ذاءانألاو الا عمد وع رلا مانأ هستم ل .سسدأم هوش م رك عامد و عامدلا و عمدلك

 حدف و



 16 (علد) نيعلا فرش يب لادا

 ساوس م .

 ع حوُنباأا ليصالا * ىلا اسال موقلللوقأ وق
 سن ع جس

 ع وجة 0000 0 5 اهبن اوك لش ضر ,ًأىلاليبسالا

 ليو لوقلا يق نع مركشي لو ةلاهريغو جدلا فدملاو هلعقد أود ظ "اك مشن ليصفلا عقدو ظ

 لاعسوهو عاكدلا لي .نا شارما نم (عكد ( يبذلها

 تعكد سانلا ىف ةطب .كنا6 وهو لاعسلاك اهرودصى لسا لبالاذخ أر ءادعاكدلا ليقواهذخأي
 وم) هس

 اقل لات اذا هياصأ هد تحوم
 2627 ص

 انوا نك « ارو زلمكتار و دص نم ىرت

 5 مه 939 همس مقر ةهماأ دحص ووعي سمع

 وهف سرفأ !عكد لاقي لاعسل | ىعع هأكز 5-5 د وزد زدثو بهذي بتتو بحب تهلاش و

 هم م

 ثددخلاى و ناتغللا تءاجهج رش هعلدأو علدتافاعلدهعلديدناسل لجرلاعلد :.( عادل عوكذم

 رعاشلالاه ا ما ' نماناسللد|قراس يف نا

 هم ىو اي وم وة ص- + ماا رز د

 ىَدعتباعوادو عل علديم_غت ناسللاعلدو شطعلا ل * هناسنأ نم علادلا علدأو * |[

 ثدد-خلاىفو بلكلا ناسك ة منعا ىلع طقسو ىنرتسساو مغلا ندح رخعادناوىدعتالو

 هناسل ملأ هّمعل هللا نا مْ نع .رئالا ىفءاسب ورانلا قئاسلا علم ةماشقلا و روّراذهاسْسصي

 نام مدل 0 مسسيقلا لاق نياك تضيط تمل طقسق
0 0 

 و -2 ممدود

 ماذا نهبتسسمامأو ا لااا و

 لد الا مدقنت عتقان داوود ن مل باخ سام وادناوةار 1 طد

 هرم م

 ىوروؤد رطلاع ولذلاو 0 عسا اولا وهلدقو ُط وهالو هيد وعمال زرحناكم فلم عداد دّودرطو

 ورعولا ؟لاقر مهلا راحت مان ررمض عالذلاو ال مسناك اذا عئالد عجب دعت قل طرا رم

 ) صوت

 وهاذهو عبصا 1 را يكب عراد ياك وم ةفدصُت مولا

 رىيوسو 3 قمومد عهد عما

 ربا 10 اهرمطن :اهلت.دةهاود «لدرعشللدشنأ واط سقلا ف ىذلاراظألا

 ىرهزالالافو صير اهريشلا اشي وهو رذَقلا نما ضي ًاودو محلل اريثكسلا لاجرلا نم عملا

 ديل تاكا ثكلا عتلدلا
 59 مه 91 04

 رزجلل نيبا رمش نيلبأأ #1 0 رج عئالدو

 1 و م ير 2 د ا م م م مسموم ص مو خ هموم أف

 لصالاءاذك جلا عادلا هلوق

 ةدحللا مارفعك عشلالا

 امهيفرسكيوهرشلا صيرتساو
 لمس قلهسلاق:رطلاو
  طوهالوهي طوطحال نزح وأ

 ند !نتسملا رسكسلا و

 هتك هآ ةفشلاتاقاملاو

 1 : ميري



 ىقهثلان' طمض مقدلا هلوق

 رسكلاب حاصلا و لصالا
 هيلع :و خلا, نم هوماَقلا فو

 و١ ل ضهرظتماف

 ةيعدل ةدعاق نع 2 رخاغ

 ف.ركتو أ لوالا ثلاثلا
 هعوعمه نك

 ملا عقدواضيأ حهملاهلوق

 ح راشةرامعو لصالا.اذك
 عقددقو ملا سوماقلا

 هيا

 (عفد) ؛' " نععلافزح «؛ لادلالصف ع:
 إذ” ب تت ل2222 بيبا

 قيقا بارتلا لدقو بارقلا ماع“ ل (عندإ » مقدبرختلب ءال وع جاه ىنعياسواوق

 رعاشلا لاق ضرال اهحو ىلع

 8 ىو 8 هو تم

 ا مانا ار #2 ام "اك ف .هءاعقدا هبت 00و

- - 

 وعدت كاف دوننايكج ملا هيف ىلإ. ألا دو ةدئاز م اال رسكملا مد ا

 لاف هو بارعلا عاق 1 وعاقدلا اولاف تاركلا عي عقدألا وءامقدلا هيب لاق و بالا هيفي هيلع

 بالكل !فصد تكلا

 و س تو

 اراسيلا نيصي ىحفيراسم #2 هعبقا د مرشح يزاجت

17 - 

 | اونورتل قالا ون رد 'ئىثلاب ىض رب ىذلا 0 رعسيفادملاف ظ

 3 ادم هرةدىذلالا ةلئملالتالتي دطاىو ءامدلابوصلمىأ 1 4 ا ةورقفلا نمبارتلا

 0 اؤرقفلاى م ةعقودلا هلا هام ماعلا مه وتراني ان رش اهو ولالا

 ل 1 اعقاب هقزَت ىحتدنلا لك تتناك ىلا لبالا عيدا ملاذ هايلءوق

 انكار التو ار ةقءاعقدلا ىدل ل.قو ناك مسا نددريسغو ءاعقدلاب صا 000

 قس اح < ه- -و -

ِى دو ضرالا,نيةصالىأ | قد ىهصم وقلا تن ارورقتفا عقدأو
 ا قادم لا تفس | مقدأ اواغقدع 

 هو رك < اممم م

 مها عقدوهناسعقد مقدواعوفدو اعفد عدو اضيأ 1 مهلا بينكسحلاعقاذلاوعقادوهنبسكلا

 تنمكلالاق ع هل

 : ةءوس و سة

 األ نامْزلا فرصا د ميبانامدنعاوعقديلو

2 

 لبخلاو رد صااكردصملاو ل عناكل هن اور ةفلالا_ّةحاع هوس عقدلاو برعللا ونيك سلوك

 555 هس 5975 9-2 م7 ©

 نتعبشاداو نيعق دزتعجاذأ ن نكن لاو يلعن ىلع يدا وذل لاتحا» نق

 دوو ص تلو س ١ ه9 س

 اهل صْرملاو ةبباحلا بط عوضا كدا ناركلاب ناقرلو نيعضحىأ ننءقدنالخ

2 7 
 9 0 س85

 ناو اا او عضم اورقلا نم ضرالا, نيس ىأباتاوه#» اعفدلا ٠ نمذوخأم

 وهى قوهريعو بأ رمشسو اعط عقو نأ فلا العلا 8 لاو عادلا قززا بلطف

 مقدأ عوج رضنلا لاقواضيأ أعوقرلا اوهوديدش عوش رول ريكو خلا

 عوقرملا عوملا كلذكوديدشلا عوُقرَدلاو عوشيدلا عوملا ىرهزالا ءامقّدل 5 ندوهشو عوقد دو

 25ص

 لاّدف متقن عبس رضا كلر ءأمدقو عوقربلاو

20 
 > ليي دم

- 
4 
9 
8 
7 

 هيماعحإ 5



 44 (عفد) نعلاف رج * لادلال صو

 عافدشالا ثيللا لاو وامقْرْدَس ثدمح هل هس اولا عقيل او را

 رعاشلا لوقاُمأ اوناأك 0 0 ْ

 006 ع 8 م 1 ووو

 2م -و< سأ وسو

 00 مب قنا لقوى رخل ةفالالا نو يو

 ىذلا فيضاا اوهل_قو ىدمسا نا ىدجصالو قاضتسا نا فتيالىذلا ار 0 ٌعقادسنملا و

 وو ©و سد سس

 لابو همس ع نععوفدملا عفدملاو هانم نعمه الكت الل اذلاريقفلا وهل قو ى لالا

 سوو عبو

 مرقماكع فدمرب راع صالا هع 5 را وكلذ ىف محا 7 مري ١ عقاد مريم هريع هي .وقد..نالق

 0 3 لءقدملع لمد هنأ ا 500 وهسلع لحال اوبكر الؤ :هلدل 0 دوب ىذلا

 9-5 9 9 ه هس

 عافدملاو عفادلاو د مقدم لك تاعللا اللنيرقو د ةمرلا ىذا هريغدشنأ او هملعءاقي إهعدكأ

 كانك عنتت أدب رثاتاهمْرش و نيل رثكيامن وتركم اهداو سا لعتإلا لذ ىلاةقاناا

 تعقد لاب جاتنلا لسقاهعرشفأنللا عفذتى لا ةاثلاز قوة سدا عافاملاةاشلا
 1 - 0 1 3 3 ل

 ىهن اوةيءاوسعفادلاو هكفملا نواعج موقةدسعوبألاقوداولا سأر ىلعّسَءّرْض ا اذاًءاشلا

 عفادىهتلق تش ناواهع :رضل عفادىه تلقتئسن او نيلي عفادىهتلقتاشنا اودلوب عفاد 0 «ه نوه 2 تنزع معمم 3

 ه5 هر ص ند 8و صدم 1 8<

 5 5 2 ا

 تعقدلا هب الفت هتناذاف اهنطبىف اهدلوناك اذا نيسللا 00 طئلالاكو
 دم ىلا ىلا ا ا

 ةجا رة دلاو مالا يئن عادلا وبلا كاع اهلجرب عدت ىلاقونااع نسوا

 عفدوه سيلا م ناكملأ عقدي قير رطادهلاق» هو هن | امهالك ف مذ هوناكملا ىلا عقدو

 امنع درفلا وانعتدشلى أن ريعملا اهانعفدو ةياصم انديشغ وهلا ىهتناىأن الفىلان الف

 م9 ص

 قاولاق ةفينح ول اهاكحاه اتايتسس وقلحرلا عقد ةوانع تع دك ًانمفددارأ اوم-ييلا
 لمعلا از مايا اللامع لو ,وق عقد الكلام ريغ دق هسوقى ؟راذانلح رلالحرلا 'ٍ

 ثيدحلا فو ثيدحخلاىفاومفَداوهريسىف عرس ىأس غلا عفدلاوءامسأ عفا دمو عامدو عفادو

 لاقي وريسلا ىلعا واجود تقان عفدو هاتوا نم سفن عفد ننال اننا 0 عدا
 و

 اذاد_ة-احىفأن الفنالفعفادر ”لطاملةعقادملاوهبف كمجناو هب عاوأاذااذكعأ أل جرا عماد

 هنمو عوكدلارم صحا عفدملاواهيذ ىرجت ىلا هاب اهاملا دادس وعقد اواهضقي مفاهيفلطام



 لصالاباذكت فاسو هلوق

 ودعم همك ت ذاح هّسدأهب و

 (عفد) 2 نيعلافرخ ٠» لادلالصف 44

000 
 عفدو أ. نالفلا نالفعقدو ىوق عن ولم نك رو عفدلا ديدش عفدمو عاقد ل جرواضعب مهضدب

 لوقت عقد عم هذععقادو هن هرو+ .سماكتاءبضاولو رشا ع مهمالك ن .مولثملا ىلعرشلا هع

 ه2 هس

 اسد داموا يييعبا واعافد“ هلا كنعد عفادو اعفد» وركللا كنع هللا عقده نم

 م-ععفد ىأ يوم ول سانلاب عقاد هنأ دااح شي دس>ىفو ىنءاهعثدينأ هبنمت ملط ىأ

 موقلا ةعامب هنا ةعْفدلاوهعضوم نعل. زأ اذ ئشلا عفر نءءارلاىورب و كالهلافقوم نع

 لا هرسععضوم ىلا

 عدلا لَ أف ا نيدشا رلا عماعبجت ىدنف

 ” ا لاو# هييحتلام ماشلا ناراطتك « لاك عبسافءانإو ءاقسنم عفدام عدلا
 ا

 7 دذلاو ةيتفدا ل ةمرطملان 0 5 5 مدا #* ان ا *

 ليسلا ةمعطديدشتلا و مضلاب عافدلا واضعد ا مذد مّددلا اولمسلا عد دتوةلجاولا ةرملا جحفلاب

 لاك حيوملاو يظعلا

 هعاقدب مب ضافاك نمل ىلع شرف او
 عقلا ورع ولأ لثملا ىلع هلم ميظع هبعفد ميظعل ىلا اضيأ عاملا أو هر 5 ءاملا ةرْيك ؟عاَمدلاَو

 رجأنبالاتو عافت راوي مارال رفا رو لس نسوان ىسنكلا
 اسكن ريراةرشلابتاو 7 لير 1عادبتلصاذا

 اوجدز ااذاءاسنلاولاجرلا ن معاد ءاج لاش ودب ع عقادسنأا سرفلا ديرة يعور

 لالهسأهد والا ىف قْدَتْث حُثءلالفاسأ 1 عفا ودلا ىل_.هثنا اضعب م مطعي بحسم رق

 مطظعالا ىداولا ىلا حقت تيلاو ثلا هامل فاد: هاا لا ةسعفادء اثم
- 

 | ميسر ملمس فرنا :فاثد ع هيلالبا هيعمق* نمد +لتلا ةعقادلاو

 - صرع

 كلذ نمدحاو لكف اسلم هام ىرخأ عقد نادتما 0 ناد تاومف 1

 لئاسملاو ىراحلا عفادتملا لقو ب بدم نيتعفادلانيبام رو عفاوذلا عيه او فاد

 !' ْ ىلا رعالا نءادشنأو

 4 بولظومقدولا لق غار 1! ىناه عفا دم 0 1 الاب يش

 ىأ هج ىلع بظوودقىذلابوولاد هس ريش ملتلا اراب هع ادمف سيل ىذلا س و ردا
 و

 بدش : هاير 0 غارملا لاه تالا ع ندد دو فام لوك امهعفادُمسورذملبقو هيلع ميد

 رص

6 



 0 (عفد) نيعلا فرح لادلا لصف

 لاق اعل لاقي

 اعمع درعا نم عنبالالو « رئاعلاول و لام وكدقلا

 هن رعأ او ةماكلاك نانا لوس شاعتنالابدلءاعداعدعدو اعل ع هارأ ارارودنم ءوبأ لاق

 يور لوقهنهوراثعلا عدءانعمديعسولاقو ةعدعدلا ىهو هلاهلاعر ثاعلابعدعدو

 اعل شدعت اًمسلاعو هل د اعرعد اننا رثاعلا ىوشن ا و
ِ . 0 

 لو: نأ هانعماعدعدهريغلاقو كلمينأهع ديم ومانسعلعقاوانم عقو اذا هانعم ىارعالا نبا لاك

 تعدعدلاقو عد عد هلثموا“ لعامل لبق رثاعلل ىذا ذادي زونأ اعلل_:موهوهتنا كءفردل

 اهب عدعدواه 7 زةعدعدزعملا ع عدس عدو عفت ا عد عد هلتاقفرٌمءاذامعك_ءدىصلا

 ترسكت هش ناو غادعاداهالوقةنأوعو ةصاخراغصلا مغلابٌةعدُعدلا ل بقواهاعد عدد

 دشن أو ءطروءاوتلا فو دعةع دعدلاو لك عمو ملا ىف وطن ارصق ةعدعدلاو تاونو
 9 سا دلل ا

 عادعدريغامعسةريشعلا طسو #2 مويعسنأك وق لك ىلع ىعسأ

 نيم

 هل_ةعادعد ىسوءاوتلاو ءطرهسقا ودعادعاءادعدو ةءدعدل_> رلا عدعدو «ىططب ريغىأ أ

 هن ها اذا لا عد حد ىعار الاقي كار ءالا نما لاحرلاز مريصقلا حاد_دلاو عا دكدلاو

 قدررفهلالوق هنموناتغلامهو فلا عد عد لاقو امبعدسعدلاقي هفغبَق يتلا

 ةزوص قو ه-

 ىلاعةغارلانباانجذاءف 5 ىنناعاو لاك قنعأ عدعد

 اندشنأ و لاك اهاوس 0 ذهركشلمل عدت ار ءالاقذلاك كارعالانا

 ناك يس تاطاذا عمض رلا ظفل هءاكح عبعد (عبعد) #2 ععدلارانفاي_ضالانسأو 5

 ديزفد_كنأولا عبءدلاستف هستياكح فامهعمذ عة م و عدب 5 سه هظفل ىح كالا
 4 1 هه. ص وو

 ىربنعلاو نا

 عيدزنودهقاورأث مقساذا 00 هنيج ريو وراء كك ليلو

 لات خهنبا مسا عيَرر لاك

 عسبعد نب أى لاقاماذاىلا د ةبدبح لان 8سم مودال

 مو مم يو يمل

 هعفدوهعفادو اهاقدزامف دمع هعفدة وق ةلزالا مل (عند) ةباكح امال نيعلارمدك

 تا سرع 8 - سلس ا ُ#©# م لهسو

 عفدوأ موق عفا دنو هب>حاصنعمهنمدحاو لكمعفد'ئشلااوعفادتو عفادتو عفدت دو عقدنأق

 ) عسأن برعل اناسل 6 ( 5

 حامصأاةداو ررثعلا هلوق

 سوماقلاح راشد_عسو

 هعوصم هتك رهدلا

00 

 ا

 هعرعم ا



 (ععد) نيعلا فرح « لادلال صف 2

 5 81 و 34

 حامرطللر © ط2 تأرقىرهزالال اق فو رعم تنن و هوةعاعدهن دحاو

 هدوسو 2م

 عاملا فلا هت 5 0

 رثك اذا لجرلا عد لاقيو راغصلا لج رلالايع عاعالاو قلل مدللاو ض املا نيللا فشلا لاق
 ىرح ًاةدمصقىف طخغاضأ 1ث ًارقو لاك ا

 سلس و 1و

 عامنا العلم اوت رنا الكدسا

 ٌةعاعدلا ثمللا لاكو : ه رفد نات ًالاوثشلا كلذكو هد رب هر 5 همبحتدبلا اذه عاعدلا لا

 و عك-<
 ربت بحاهيفح .ردع إب :عاعدلا ةئمنحوا .ولأآل اكو اودجأاذا ةيداملاءارشف اهلك دءاد وس دج

 او-ركسا منهو رو توقد عاهسداد سانا م ادن صبخدتالاسطست ضرالا ىلع

 عجلاو: بلا كلب ت مشنيحانجتاذءادوسهلغ ا اورئارغلاهنمن ٌواعدوس ارح ه نم

 اذان اتي ستاتيحامهروصتمونأ لاه اههلك الث فلاو عامنا عمجيت عام لج عامنا

 تاذسقثيدجحف و امهاككحأوام_هزيتخاوام_ْمع 200 طق اىفىودسلا عاج

 تدب حروملا نعىودو اهب تايئالىتلاءادرا ضرالا ىهو عد عجب عداعملا عزام دو عداعد

 "يله هملا لا دلاب ةفرط

 ل هرطصتل لا عامدف 5 ةصقمم م رادع و

 عمتلاو لات فارسعالانب نعةب اورلادلاب رش طدح ا نيت نيام غاعالارسفو

 عامد "الخلا ىلا زد !نيبام ةددعو آلافو قّبفتملالخنا عاملا وللا قّرسغتم

 ّئشلا تْعَذ_ءد نم هقرغم ف ىأة مهمل لاذلاد للا عام يهضعنماو روىرهزالا لاق

 وهوئثلا عسل قااوثا و لاّكملاوأةعضةلاكرتتك | ىحدكرس:وشلا عم _عدوهتقزفاذا

 اه و 2 0 ةدنقملا نومعللا دلل ةمدعإلا

 نبءامفصيدسللاق ه اولا للا عدعد و هن "ورا تت مترشلا و ديرألا نم

 لسا نمامقتلا
 5 ” ةؤوص دلو <

 ا!يرغلا عم 5 م ءاكرلاةرساعدعدف

 ةاشلا تءدسعدو هد را ةرساهب قولا ةر هس نضفانو فلا ةضيداوت#ارلا
 ا

 000 .» و -9

 شعسأ ورق عه فز ةرثاعللاهب ىديةلك عد عدو ةقاتلا ةلدك و هب هن”المءانالا أك لسا

 لاش



 نيعلا فرح #2 لادلا لصف (ععد)
 ا

 0 هس 7,7 6 سا

 00 الفلاش ةيطعا أ ةعسسدا و هكا 0 اعسدهعسدب هعسد لقد ه رسدلاك عفذلا عسا

 - 9 موو م ١

 لاق قنعلا ىل وقوتك هفوش سدلا ةعيسدا ادق نلت دح هنموةعيسدلا

 ةرعاهانأ ىطعل |عفدلةعيسد ترهسة .طعلار اريقكا َى [لسقو 3 اول الر ا!كلذلاّةد ,ىرهزال 0

 ىلاعت هللا نا ثد دلل فو ةعساولا ىثاعرلا عئاسدلاو ةدحاو ةعفدهتج ريعيلا عفديأم ةدحاو

 3 و5-2 ةهدمل 7-هش- هس

 ةمنغلا عيرذ تأت عد رب عس ددو عل مفاعل و كلج أ امدانب ان ةمامقل امون لوي

 هك 85 مهموم

 سابع ن هللا ديعنب ىلعلاه ريا ءهدههمول 6  ىطعت ع عسدن سدد ”رلا لعف كلذو

 . م5 7< - 2و ا

 هغافرلا مع مهلاعفني ني لنبا# امدقكإملل ندعمةدنكو 1

 0 سس تت -

 قو بيبطا ادوحأ !نموه ودخ وف ة محب ىلا فذ كد : اا هع قرم هدو ريثعلاب ررحملا عسل

 ةعبسد ب وأم مملع ل نم ىلعم (مدي أ نيقتملا ننمؤملا نا و راصنالا وسد رقد هيك تفس

 ةعيسدلادا ارث ارو و نم ىنععهفاضإ ىهو هسيلاهفاضأفلظلا لبس ىلعاعفد بط ىأْلات

 لش ىلا اهفاض اونيواتمم لك مها دع و لعةيطعديلا اوعفدين أ مهتمىجتب اع ةيطعلا

 هد من 0 أناطعلادب سلا وبلا داصملا | :. لاقفرجيرت ذون اس ثيدحفو اهل تسلا
 لو هيلعدللا لص ىبنلا ى ٌرملافذاعم سد دو دياوملا رهام ا لدوو ورك اسدلا عئاسدلا ليقو

 رم رص دع قوم ك5 - تت مص ض

 هعفداعدهعدهعد ((ععد) اهعفد ىأني-ةعسد داود نيم سف ثان

 م 839 د هدم ضصمءر 1س

 اقعد فذعل ىأ ٌمجتيلا عديىذلا كلدق ل زملا و ا 7 وةوفحل
 هو عز ه<

 ند هم

 مال روعشد.ل اقف ه ةددسعولأ اةرسفك لذ و م وجا ىلان وع و هق .فواراعتنا أواه

 اواكما ياك ددح فو مهتيفقأ ار رساخلاو اًعررات !ا ىلا اهعدرهللا ثيدخاىفو

 2-و 2 و 5 هو د5 ده وءوو
 قروو بضقتاذ ىشوزبكتو ن لة ةعاعدلاو عةدلاو درطلا عدلا نوكي كالو هنع نوءددال

 سم #7 سس 755 5 و< نب اعل

 نوكي تنن عداعدلاو عاعدعجاو» ادوسةسحامت انحو لهسأ اوىرا انهصأ ا 0 ةنينلا ةسلطستم

 لج ةفص دشنت 1 و ارنا هلك 1 فشلا !قءاممنف

 مه سس م5 هم 1 اه هد ىو نت ة 2

 ادعيدسعذاعدلاب هوس

-- 

 ندو 23 سأل وحن هكوحلاروسقلا عز

 اعل ذب تطيل اادهذ_»و عداعدلا نامسن طب نسوا ولاف

 ةدحاولادب عاعذلا حادعلا ىلع ىرب نبا ىلم أن مة نريغىفاهتيأ 5 نيلا دب ةروصلا هده ىلع

 عدو سس 4 17

 لاقو د اعدملا عاعدلا نامّقس نطل ندو #3 دشن لوو نمسا تدبلااد- هبستو

 لصالا ىفا ذك !ظىلا هلوق
 هشسكرمخل اءاهمهياهنلل اع
 م ا

 نمنالعفنامق_سهلوق

 هينا وكسو هل 1 مقسلا

 سعشا هلوقوت وقابعم فاك

 ميمو لصالاق طمضادك

 سوماقلا حرش فلافو توقان

 هياذسك از وح وهلوقو

 اماعدملا عاعدلا هل ءاواضرأ
 لمأت لعلشنح رم وس



 .(عسد) نيعلا فز ه« :لادلا لصف .2 8

 سس 3و5 7) ه ىو تسد 5 < هه

 ىلاعف اين عنب ةعردو 37 لبس علا فترزغأا لأ

 00 س5 5 .2ي ويم سؤ ] دو” ه- هك مو 'ش #

 نصرف لقد عرسأورف ةنرداودعقرد عقرد (عفدد) نسم عئردوث ءردربع) (عم)

 م و2 ى همنوز ك1 هسو
 ىربنادشت ًونابج عوقد )برو عت ودمر ردمومف هبل ةدذلا

 ةمعم نمخ ”ت ودءدوس مور ب لك« َّ

 لكلا 0 هعقرد ىف ارث أل عقرد

 وتلاعب عنا وا ) ةردلاو رعولأ ةديدشلا ع نمل جرلارارفةعقردلا ىر هزالا

 هام 7 سوع َس

 اهنا قت اهدفحيا عودوا عد عسديهنرحيرب_عبلا عسد (عضد) ديدشلا عوردلاو

 انايعبلاةر شير ااوذ 76 ضار لاح 0
 6 000 0 7 موس هد ص

58 

 لا سف ذل ملا ناسنالا نسف ل ننعم

 م «<و

 ليقمنب لاق لهاكلاوردصلا عسا ليقو لهاكلا ىيؤنعلا بك سوهو

 لاق: لاقت دعب لقاني د نابل قاد عبس ادد
 سام

 اس رة فضي لدن مال او

 ينعيألا ٌكادكُو وح ا #2 تداهم عبسلا قر

 رق
 هس »<27

 عضومةاشاان موامهلصأ نمهةنعاتسص سرفلااغيسدوبا 0 علا

 ىهلدقو ةعرك تناك اذا لطرلا لاب ةعسملاو هننعازب [س رنا نيةعصألا لقوةسرتلا

 - 1 ا هه -2 9

 هدسوةقرش نماماسدذخأ اه درع |عسدو قلخاو ةعيبطلاليقو ةقاش ةقادعا ىش ربو هلعف مركى ها

 د هم

 ةعسدلاةفءوضولا بجو امرك ذو هحنومنلا مرك ىلع ثيدح فو هيىراذ اهمدشِبن الف عسدودب

 ملسوهلعهقلا ىلصىنلا نعاثي دح ىرشكزلا هاهجوغىنلا نمةدح راسا فاول
 هم موتعو

 اعسد عسدب ل> رلأ عم يراها اودس 2 نماهع :ناذااعسدم رهو عبلا عسدئم هلا ١

 0 الاْعوا ْ
 4 5 اس ها

 عدلا ى ىأب نأ د-لانم نست 90 ه4 ماسلا راك ةبءانريغحانمو ' ناتربلا مدقتلا حانمو هلوق

 ع را ءعسيضبلاى طاح + دعاس أ رداس 2 دو هسرع امهعجارف عص ةدام
 - | هتك امهفامللعتل كانه

 عسدلاو هعينتم

 1 هقاح نه ىرملا عضوموشو هيقضىلاد ةرع | عقد هن در يبعبلا عقدي ثدح عبسدا لدم نا لاهو

 | ليقو ىرخ ا هيف تداعةربد نم بدا لكو لذال هنالووعبلا عسب اهب شت كلذ, تيهستنا



 1 (عرد)  نيءلافرح +« لادلالصف

 0 ىو اك دع

 1 نايقلاوهروسا ده يرازالا لاف "الر خاالتلطرترد هيأ انت الثو عرد

 ءالعفن أ عمسنإ رعردشالل 3 للثالث مهل رافال اع 50 ردثعج امنا ربنا

 رح [نمزاعالا سبلار ودملا دونما ىح عر ىلا ةديبعو اقوال لعق ىلعمعج

 ع ردد ةفرهشلا نمفصنلا تر واجاذافرهشلا لوأنمزاعالادوسلار وصلا سلا ووو

 سارح 0 دوسلاوأ مدام دوسلاريخ اونا

 و و

 تفي عردلا.- | ىرخأة غاوةدسعوبأ لاق عردأو لاو مرد ىليلاو غلا نمدح اواو ملقا

 يدمر - هع

 جمامم# ل | مل وةدسع ىلريسغ نمكلذ عمم ألو و متاحونأل اق دعس > اولا ءارلا

 ١ ت3 ضو« : : و هه - ,٠ و 2-5

 ةاشلا نمدعضوم ضي اف هضديلك اعردمتدنو ه دعب لك ااذاع دزلاجرتو يسر

 ال ماا ل ل ا ل
 ءاملا عر اضَعناك اذاليوو 0 عدا رجب ابار الرا

 عمصاس اس 2م

 مهواكرسح اذا ةعردف مهواع ردا وقلا عرذأو ةعردلا سالاو هسنم برك 7 : لكل كا عردو

 يلا الانبا حو مهام عرد موقلاحرذأو كاذوخنو مههابملوح نع

 ةضوركلذكو بالا نودوهو جا اقدعامتف را نمهلوحام لك أفا لوءديس نبا لاق

 هو يك 8 كى ءو ملء

 هقنعف عردلاقي و عر دالدنا و يل عمنا نيجهلل لاقي واضإأ [هْنَع رسكلاباهل اوحام لك هع ندم

 نيب هقذع تاعجاذااعيرّدتم :ٌءردديزولأ هعضوم ىف ةنسوباذلإ عد ىور وامل

 8 م

 كاش أ وعفدناىأعردلواذكل مغ اردناوتتو كلدضعو كعارذ

 و ٌّ هه ” ”مو

 ىعاماذ ايبلاعرت 0 سنعةالع لك تعرداو

 هب درختسأف لمللاةْلَظ س دل هن "اك عر ري هدف لصالاو ى رسب هنا لسعساذال بيل نالف عا و

 م امم ه 7 تور ه6 .-

 عردلا لهم لا فو #* 2 #* لاقريسلا مدت عاردالاو عارشالاو

 نسف اجلا ار تاو نم ءاعردلاوم ودقو ربسلا ف اصقنا فصقناو ةخما عاردلا

 ءامّرذلا نيلذها اراعشأن مةدجمعلا ةضسنلا ىف ىذلا هن روصامام.ق وثوم لا ىربسا يش ل

 نانطاولاف هلو ىفةهتم لا ذيدودمملاو روصقملا ىف:لوتلا نبا هاكح كا ذكوءالعف نزو ىلع

 نبا عردفءركذبرعلا نمنبءاعردلاونبو لامقف ةرههما ىفمرك ذهنافدي ردنا كلذ عستهدس

 ةعردو لجر مسا عرذالاو ليدهنيدعسزب ميتنيةيواعمنب .. مهسوي ىفءافلح مهوورع

 درولا نيدو رع لاهزغع مهسا

 لصالا ىفاذكهما عرتودلوق
 حرش مهدت او اطوبضم

 طرد بدع و س ومالا

 ررحورطظناف هير ىلع

 ءالعفنرو ىلع ءاعرذلا هل وق

 لصالاب طيضاذك



 قوهاذك عردملاو هلوق

 ثدنأت ءا هنود. لل_صالا
 يسع

 اذك سامقربغىلعةعردو هلوق

 هلوقدعي ةعردولصالا ىف

 اطومضمءاعردو

 : - لل 3

 (عرد) 2 نيعلا فرح « لادلال ضف 495

 سري ه2

 تيورجع رف طبختو نيدي هل لءخو هطسوتًرملا بوت بوث عردلا بيذهتلا فو عاردأ عماو أ

 و 7-2 7 سهم هنا ةمع
 بش عواملاوةعاردلاوءاااهسلا ردا 5 رخا عردو هتسل هتعرداو عردلا تسدلأاذا ةيدصلا

 هو 0 2 .

 فوصلان مالا نوك.ت الو ا برضتعردلاو دق ةقوقشمةبج لقول هلا بام لان

 قل اجيال دارا ةّسلاهفالتخالةعرملاوةعاردلاو عورلاءاهنأنياوقر وةصاخ

 ةيفو قاقتشالا لاح ىفلصالا عمدئازلا ةيقتاماوأمحت اهعرد- ةواهعرداو هتعردمع ردتو

 اوضّرعدةفنيتغللاى ةوقأآتت اكناو ردم اولاهاذا مهنا ى رثال ًاميلعةلالدوهلةسا 2 وىعملل

 ةملكلا ىفدئازلا ةمرُش ىلع ل ماد اذهو هع رذملا نفع اوه عدلا نمأ مهضرَغ فر عن الئلمهسفنأ

 لمعتسا ىأال, ءاعرداوالإ ريشا ف د لوضالارارقإ ورأى هدنع

 ىردزالا لاك ةريخالا ةلساولا زرامتيباذا ل را قس ةعردللاو ال لمللاذخت اوما

 ءاَض- دسحلا ءأ ايفا ناو 9 د رخ الاو 5 ًاراهنمادياذا لد رة لاف و

 نأذلا نمنغلا تاسش فدي زول لاكتو ض. اهرب اسو سأ راو قيملاءادوشلا علقو نمأزلا

 اهرتواهردص ضاسةاشلا ىفْعَرَذلاثمللا لاو ءاعرد ىسوذةحعنلا نم قنعلا تدوسا اذا

 نارغءادوسلاءاعردلا ل مث الافو نوللاةفلتخءاعردةاشد.ءسونألاعتو ذغبنلا فداوسو

 اضيأءاعردىهفاهقنع عماهسأ رض !ناوءاعردلا كلف ض. أاهقنعوءارسلاوضس ااهقنع

 "لل ىهو عدلا ىلاملاءاهبشت اهمدقمدوسا اذا هام :ردتره-ديزو أل اقاملوقلاو ىرهزالا لاك

 اهيقفاتع لاعردنيمسفاهرئاس ص اواهلئاوأتدوسا ةرهشع ناو ةرمشع عسوةرشعت م

 ضيم هئاضنأ عزم وتب نحف اذاف حارا ثيدح فو ليمث باو ديز ىلاو ىممالا لوق

 سآ اا طن امرأ !سرفو ضس اور ها وسأ هرد ص ىذلاءاشلا ندع ءردالا دوس مهفاصنأو

 ةئلاثلا عْرذلاو عَردلاىلامللاو ةعردلا كلذ لك نم سالاو كلذ سكي ليقو دوس هرئاسو قنعلاو ظ

 دوا اهضعبّت الكل دورشعة سفاجا او رشعةعبارلاو رشع
 علطب ىتلا ىهلبقو ضب ًااهضعب

 ناو رضع عسسوةريشعت س"هإ-.ل ىه ل دقو لظمد دوس |هري ان دو ميصلا هج ود ءاهفرمقلا

 عرتممايقدالزا ايقرتغ ىلع ةعردو*اعزداهتدحاواهرت اس ضاس واهات اوأداوساكلذوةرمدع

 د درس ل ثم عرد ثالثِضسلا ىلامللادعبر مشل ىلاما ىف ىمدالا لاق“اع رداهتداو نال نيكستلا

 ثالع مهلا بانعىرذ-ثملاىور وءاعيزد عجب عرد ساسيقتلا لاق هنأ ,غددعوالافكلذكو

 كولا
ْ 2 



 5-5 (عرد) 2 نيعلا فرح *« لادلاو ءاخنالضف

 و هد < ع

 بيسة لويسلا عون نم عزوف 3 لد اودعبةعدديلعُتتلأ

 هتلأسو فريك انأ كمر مع ىبن ماس أر أ تعمس ل او بارت أ يالا (عفمخ)

 ةيئذلا ىلع بلكلا عف ةواذاو عمسلا,تءاجب ءاكلا ىلع بتئذلا عقوادالاةبل اقف ه«ةدنكريسفت نع
 سدو“ و ع

 د عاممجا عم مي -مث افءأة نبأ ىل ا ْج سلولاق ىفهم خلنا, تءاج
1 

 فو رح نمفرح اه

 لواهفرعأال فو رسهذ هوداك قنيعلا ىابربانىؤهلمقانعو فر اذ_هنعلأقو ىلا

 اهزك ذأ لومهمتك اوعدوأ امّب راعلا برعلا نع اوذ_ث؟ن يذلا تاثلا بتك ىفالص اهلدجأ
 1 ع ها لاول . مه ع ||

 هلام ىربننا ىدوا تام ىردأالو اهنمامت واهلارادنتسا هت رد ىئكاواهةحاانأو

 / ترذكم) هللمقف عرقالا نب بازنج هل لاقي ىلارعأ ل جر ةينك فه. ناونأهب ولاخنبا لاق لاق
 و .٠ . 0-2 . 2 0-51 0 سه."

 ا ا
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 جاوب اوتم اولا ةيايقفل 0 0 3 (نسومرس)

 خباس عردوة هبا عردفايعلاا ىح توتو ركن: ديد لا سوبل عردلا (عم)

 ررخالاو بالاك

 نما ديدَللا فَّىضرعلا ىشك #3 نسل ىذ عرس

 ىشعالا لاق عورخبنكلا فو ردو عد ليلقلافعخل 9
8289 

 رات اهيفهدهعن كيلو 37 اهسسألث اهعاردراتشاو
 ى ة س5 ه

 ن درؤلا اذه. نمذ شامدحأ | وغ :وءاهلانهسامق نال س انقريسع ىلعءاه رخل 32 ردعزديغصاو

 عا ردالا هل الس قاسحمدمعأو هعا اردادلاثدد> ىف و ديدخلا ع زوره تكلا

 رعاشلا لاق اسياد يل راجعت ردن دنو عردلاع راوُيِديرلا مهو ع ردع

 ءاشالولد ؛اهمنمسل و # دس تيقالد قفار ظ
 ةجرتلا رخاوأ ىف هرك نمو متقتلاوعو ع رذالا نمتبلااذهنوكحي نأزوكوىر رينبالاق

 - باياسام هس ا تدل

 السر ورا نماعردا مَصوَعَس سلا ارانن ءايقعو ا لب مئازو ىأثردح ىفو :

 ظفأ ع طومل اوعذملا طفل عض و ض ع يضر مهلوقامأف ان ىنيالاولاخاك بّسنلا ىلع عردوذ

 2 ها 5 نس وس جم“

 هسدلتريغصل|بوثل ا اضيًا وه واصير املاء عردو ع 1 رّدلاف دم ىتلا لاصنلا ةيعردلاو لعافلا

 ريدعالر ذمة رملاعرد فاعلا لاكو انوي دقو رك نمام_ه الكرات ىةرغصلاٌةيراحلا

 حس امص مع ل همم مم عمل

 توقابم عم ىفوللا تما هل وق

 لداوءاه«لكه_ءاعتشلا

 انهامرخ ىلا

 ةفقوةمالعهبلءاوتكم

 ايا . .٠

 ىلعوءاروءاتبوا ىازو نول
 ررك هد اسامدم ا

 قاذ_ك ررخالا وأ هلوق

 ف ورد ان ىلعنيءارب لصالا

 الادنوك ن أل ة<ريخالا

 حرش ىف وشو ”هل-ههد

 ىازفءاريز رخالا سوماقتلا
 هررحو

 ةياهنلا فلا هءاردأهلوق
 قهدتعاو هسع اردأل عح

 هللا لمدس



 درو اردغلا عونمللا هلوق
 عنك ةدامىف هاك اهزه
 كل اق علا

 رغاصتلا ع وكلا
 هس مهمسك ن1 سملاددع

 دك ارإمهأ عشنللا هلوق
 حراشلا هكردتسس لو

 هدفهم هتك

 (عوخ) نيعلا فرح ه« ءاذلا لضف لي

 0 : و 1 ل :

 لا فام معهتلأ سف عونكل اوعونللا . نمل ةوعابرا لوقي وعدبام ارعاتعمس ىمصالا

 يصدق طماع زيا ا اأن زل أر ع ىلا جئنا وذا عوُلا

 1 7 و 07 0 م سو

 سايل نقر دمَنن لي ده نيدعس نب ةعانخوهو برعلا نم 01 ةيفأو سكسو

 و هو 25و ه7 3

 ةعئقلك ل ا 1 عضلا (عبنخ) ليدهن م 9 عا و ريفر

”- 

 ايل 85 2 002

 0 ,تةجرت ىف لاقو ةرحشل افالم دك ألا 1 ا

 دبا سو 25 ه9

 يللا مابنمر تايم يرهنالا لاقر 1 ارد لاا ينام طرخ لو ةعزشم همس
- 2 

 ىو 2دو ى و2

 لاك (عتنخ) عسستخال و حينه هلاملوق ]وقم ب درع اواميطغتو نيدسلا 8  ىداهنم عم اع

 دوو و :و2 2,2

 ىرهزالا عنخ حتر حرستا ف”الاعثلا نمىب# :الا ىفو "ومرت اةعتنملا لضفملا

 و7

 |. ةةييسلا ربع عدلا 4 7 ددنباءاكح بد نمرغصأ 0

 ىرهزالا «(عننخ)) عبضلاعئنللا 62 هد ولاخ نب نع علل ثوياوهر

 ةيورلاك ل املا نيبح ول : ضب ؟قينعوالا ,(ةخرلا قجحالا ع دا

 هليقو جبادعلل ثدملا ىربنبا لاق د« لابجالا نبع ودنا 4 1
 85 سمو وس : 5

 ىداولا جرعنم عوخناو تبعي ليجوه لل _هقو 1 لاذجالا ضفرو ضو اكىؤنلاو #

 , هم

 ثوطن نم عوشلا نأداو رلاضءب ركص ذة فمندوأ لاق ضماعضرالا فنط عودللاو

 1ك نو ثمرلا تن .تابنملوسهناو ضرالا

 ةومءرو هو 2- هدو دس 5

 لون 0 مهبول 3 ا 3 .بالفزأو

 امهرك ذيىدعسأاةْ 7 عئات هللاةد رخآ الدخل اك لحت مص عئاماو عاومأ عب لاو

 وده ه2 2 وه.

 عشب مها نعفعنلا عئانو دآ مهام ن عت آول عئاخلاو

 دا ا قتء# مع 9 ا م

 وقد -ءوخو صقت :هلامعوحو صقنتلا عوضلاورضلاو لاب هب عاوفتاو عفته ىأ

 - و هس ل - 00

 ديعلانيدقر طلاد هنمفوحوع وحو

 9*2 1 >ٍ مد هم

لاوالصا ىلعملا او دع هسدنا ع تو لماع
 جفت

 19 قدما, قوشاوو دونات نما ادمن را ل اهتدرسسملا فرصتي امىنعي

 سس مو

 رمسكى أىداولا عا ا م نبال اق عضومع ودلاوعوتدقذ ضقناملكو
 و صد ىع

 رون د.ج لاق هشدح

 تلا



 ء (عنخ) نعلا فرح ه ءاذتا لصق

 قو م سمو متع ا 1 يل 2 ه2 ءو

 000 -* ايابنصاهدةعلخ تناكو

 نو ىو دو

 هيزربك مال اعشملز ءىأ أ ىلاولا# او كتل وا رايختنال امن ىزسعملا نعي

 تارعال ارداو ىو عشاق ىلقن دقو ىردهزالا لاك هل 000

 هدو ءو< 2 ساسصا |

 كلذكو تديرعاع جو اعوجاج ع مت ثعبضلا تعج (خ) هنوني
 هو

 بقثمل اوقمدهاشى ربنا لاق علطأ | عاش 4 دج م

 ع ية ه

 عاج نيام م 0 دهب اهينيونأو ليج تءاجو ١

 مح حرا هتيم عتواعوجواا عجاج عاهل الاهم ا عابضلا عم ءاوّلاو
 كش س ده ب 5

 ةعماظاو نطرةعاجونبوكلذن وهو رسكملبرصللا عتاد عاج أ همجوبنألا عيتاو جزعلا

 معو 2 رةد

 عرشاءوُش عضميلو علال عوضللا عونملا ( عنخ إل تئماذا مت مالعببلا

 ه6 همم و هء-و

 «رطط ار دتجشملا هلا ةدياطاو ماو 4 لا بلطو نأ ل هأب س دأو هب للا بلطو عضو هسيلا

 لالمالا كام مسانى 8 نمىلاعتو كرات هللا ىلا ءاسم..الا عشا داثيدطلا فو قلت الا
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 لاو رك ةسسو ميغان ا ىو ريو مسالا ةعانكاو 2000 مسا نعدارأ اهعضوأو اهلذأىأ

 دى« و و3-5 ه2

 الا اناتاعتشوذ لجو هةر

 0 م مهب لنك تع عبار رباخبير ل

 ىششعالا لاكمي راها
 همو5و و و َر

 امنخ مهتاراجىلا نوربالو 5-3 اودوشناواونأغن امراض مه

 دم موسص مو

 ديزن ب ىدعلاةردغ معه عنشو هنمامصسلاهق ىأ أةعنش يف عقوو

 9 205 صضص

 روسملاو"اصوعلا اهيفو“ «رخان :رءنح مادالا َنأريغ

 هللا ىضرركبانأ فصي هو هللا مرك ىلءثيدح نمو عضاخلا لذا عناملاوةعْندا مسالاو

 ةرهضْن ةرهش لاك س اغلا عطقلا عيذتقلاواوهت ذا ترو هنع
 وس ودك يو ى هد. هه

 سأغب اهيجا هج ةمصم #* بشخءاقنح ل اك

 و2 : 0-0

 لش و قمته هيفا الاقي هال تسل ىأدت رهقفةعنانالفتيق قابلا
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 هلقايص هدندد ًدةمراص كم 35 ةءصا الف لأ ان تع

 ) عسأن نرعلاناسأ - 66 )



 ا تاو 01 : د ا ا

2 

: 

 كت نيعلا فرس يب ءاخلا لصق ةركر

 كار و - 0 3 م

 00 عل
 3 29 89 7 هه بومدص » وو 27 5 ؛ 56 0 :

 نجت هكردي علاخ نم »* نيني اه شنت ةرحو اذك صشسمواهص كفن هل اوك
 0 8و ا ريك ذ عمهاتلابلصالا فوه
 لاقي أمال ع اع أ ديل ايف ذا ثلا ةلبحا منير ا ع هتك, هكرذبر يعض

 ةملاو عل ةرشبو بلا هيفراص عل ع نوه لأ لاا سانام داك 7 1

 0 ه<

 اعل مشا ١ علخ وتيسنملا بط ا نم عاملا واهلك ثمحاذا رمسلاءاه هراغل علاخلا لبق ودصصأ

 نم علاطناوادبأ قو طقسا ىذلاهاضعلا نم «علاخلا ليقوهقَرو ا

 ريدقلاليقو واقلام اناهرو تن اذاربهشل اعل قاس لا مشوار

 ماعلا نمْدخْوي لسبقو لبا ونتابيطنملس عاذناو هتلاهاماعو فلعجت هويت محألاو وشي

 ” دفع ١ علوذلا و رافسالا ف هيدوزتب ودلجن مءاعو ةووهو ف ةرقلا ف لع تزز 2 ريو زجطب و

 طاس ,وقيقدلاو ىوذلا عو 00 ارمْلا ضد ضره سلع ل عج 1 0 فيم هنت ضل هاا

 ه- و ةس ص قع َََ س8

 طاع توتلاو قوقدملا لفتح عوخاودتع هيلعديعادرب ذاق ا طلتخ ىح

 سا 7موص -و 89م5 هو

 موقلا عت بل عاواوراغنمالافل محي ملكنا ىل فيرا عواو ل هلاوهو لكي

 ا ارعالا نسا . نعاوهذواولإست
 مّ م

 در وسع د ةوحاونابةفاخخب اعذو

 رماع نطو ف عل !نملجر مسا عيل او لولا علسكناو عياش را

 ه8 )سوه وص اهم

 مدالا نم ةسقلأ ميتا رئنعتدزلا عل ىلا ول _.شنا ىفةغل بائدلاو بايثلا نم 55 1

 لاقو < اعلا 0 ا كم ان ةيورلاق ةماعمدالا عليكن لبقو

 باك نملجر
 موس 9 نب يم

 علشناك هبايثتك 0 ا اكلاموع أود رضأت أذ ا

 ربرحتدبدثنيولاملا راب لاواضبأ نع عابشلاءاهسأ) ب معلما َ

 الس مرناوب هر لمكسام 3 هملول هاماش نم

 رظ انلا باق ملكنا ماو ةماخ لاملارابخ ىتردصسلو 20 هرابخ مملح لاملا ةعلشو

 حاجزلا دشنأدبلا

 تناحدهو



 ءا (غلخ) نيعلا فرح « ءاحلاا لصق

 تا ارح ”-ه رم م 2

 مال علو اهنمحورشاواهكروفال دارأ لش لع الث و اصيق كصمقيس هللا نا

 الصاع و ً

 يا الاو هنموهورطاشلا عسيلكاو دعاس ع

 عيلطاورامقلا زال علو لوغلا عم لاو 0 هدا رالف ايصلا علا

 0 ةهه د 9

 00 طار عال وتدل تسمم نعال الرس ىذدلاوهلقوالو ًرئاغلا حلا

 لسيقو ساوسولا هنم ىرتعيد اكيد اولا فق عزدوه قو ناسنالا بيصنونماو لنك

 رب رحلاق فلا وفعضاا
 2-8 هم 7

 ملون اداؤفلا فولاجرلا دل د# عئابت ىردأ كامل

 ٍ و ص هآلا نسم 5ةسومم و وس

 حش لرلا ىلع |اهرش 0 0 ئ نا اذاداؤذلا حوال جرو وجل وخلا

 عطا فزاجتوهو ريثالا نبا لاق 0 نممداّوف مل هن "6ك ديد شعلان علاه

 لاصفلاذ_تايءادعاودلاو فوذنادنع بلقلا عب وزاكنالا عزا نسير

 دهوم وتو 3 عمم 0

 عابجو عل ل جرو نمسا س انلا نم هيي اسوأ تبعي ناكىذل علا
 س هوو 085-و ىو وه 6.2

 قيتم طيسلا نسداتلات ريعلاق ناومشمركعلا] نم عاخملاو فعضىأ ةعلخ همفو فدعض

 ضورعلا فنا« ةدسم كفن لسانا هضو ّض وهن ٌرضفمدان وتعال كا ما

 ناعفتسم نم تفد-دقونادتو نب أزل ىف و ةمناعوإ دأّنال نار نجل ١ هرضلاو

 هم علما مسانأل عاش تببلاناكف نآدتوتلا نمبهذفنادتولا ناذهعطقُف#ن 9

 ناتي لغناب وهسنماتعلُحناديامجن اكن نيديلاك تببلا نمامهنال نلعفسم نون عطقب

 هاوق ل ئمهنزو قب ناو عفم ىلا عطقلاب

 اولا يج وك رافق تصضأ 0 لالط أن مقوشلا عيعام
 السل وي ضوملا اذه قىرهزالا هدرو آىدلا ثيل اواعا2 نزولا اذه ىعسف

 2 -5 و

 ميج سيل ادوار 3 انع مست ىلع فوقواذام

: 89 9 8 

 وه ونوس هناضع اسوم امال و هدزو 0 5 نمي هرمضضورعلا نم عاقل و
 مس 0” 07 6ع

 راشأو هيدي وهسك ا رههيشم ف عاتتو ةب للا كمت مع اوةنوذد. ريعن ملصاخل الاد

 م 0

 3 لولو دما نمو | لاوز ماو عوام أنمناك انانيسبال عمل رواد

 علاشربعيو ةقانلا بوقوع دش ايءاد علا هاو واخ عل بوثواهل از أ هلاصوأ عاشو ةنونب ريغ

 رج ووو وج باو ورم جعل بيج 6

 لصالاىف

 ىلا لاوزوهوةنون هلوق

 ةنوش هلعلو ل_طالاناذك
 لاوز ملختلا ىاوهو علختو

 قامسلا نهرسوظي ملا

 هعصصمهبتك

 لاوزعلدناو عاد اوهلوق

 قلافو لصالا ىف طبضاذك”
 غاارعلللا سوماقلا حرش

 هبتك ملا لاو زكيرحتلابو
 دريت



 ل وب ع وسو يع اتا عا اج ل امو
 0 ا ا لا املا , 9

 0 لاا اا 6 ا

 قاللا نعي تاقفانألا ن تاتا تي هدا ىفو ءاهقفلا دنع 0و

 57286 س

 دقعبالا عسر الاب عشة ريث الانا لأق رذعربغ نهجاوذأن مقالطلاو علذلا نيلطِ

 ارعش:د>ىفو افالط علا ىمديد-ةوقالطوأحسّقوه لد فالخ ىجفاشلا دعه مقو لد _>
 مده

 غلوم اواوكسصرتاو اهةلط أ هعلشار 000 ارا ىو ةيعلاىلقل

 | هكا ل و وور و و و . 9 ٠

 هنأ سها طاخور عن زارقلا لاف اقل علاخماوادبأ ارمي ىذلادودحا هامل مو لصالاباذك دان اهوخ
 سمع م وق و 3 سدع 5 سوماقلا نمررخ ةدام مدحت

 را عا 2 2 ادالالاام ةيزرلا نا هنمز رج ةدام ىف عذ هحرشو

 ىو م7ءوو 2 -, ع

 البجع مدد رعاش ١ لاق ةامرومتلا علا هد 00 هنال مال 0 ثدغدا ةثكورعنزارح

 هررد
- 

 جاددقلا ىلعع باكا لرتنا 3 هسكسشعقي ثلا رع عل

 ريسلا لعامل إو رطل مورا عه شف قيل ل ىلا الالب اذه باغي لقب

 و 72و27 17 وعدهم

 0 7 نهب هذام ضعن عتب راسإ هل عل حا دقلاب برضلا ىلع عيلخلا اذه صر

 8. 02 سم و ا

 الخ باو ون نم عوأق اوه قرعسفن نعوم عمل لد 0 ار هاجس

 وم م

 اوبل ىجنافالعأ ايات ىدذل اوهو عفلا.ةمالقنا ني عل مالمو لم اولاق 6م

 اهيذخ يت الانحلال رلا ع ةباملا أو عيلذلا لش تايانحلاريثكل امالغلا ع اولناومت انحي
 د

 0 انحادحادخأت الفان الو نعلن تولوشب وكهس د انج نمو ه:منؤرتيفهؤاماوأ

 ىذا ناكهنان امم عسي دحفو عيدنا ةيلهاملا ىف ىم مس ناكواهشحي ى لاهنانانْذّخاوْنالو

 اراهنوالمل هسمزالو باز ملا دا متاع يلعبوا 5 نأ اريشلاىفعلذت دق لجرلا

 52و 07 - 5-5

 رتسأ عيل مهمل جدناكو هاغصلا نا ثيدجقو انا هس طع وهنس هر عطش هن ئ

 : نم علْشلاتيو هما ريتوهيربشع هيماَح ىذا |ثديكلاز مينا : نموشوهللاو برشلا

 وسلب اا ذقرط بكبار ةعالخلا اوني ءاعلشم .وقوءامخلا ونيدلا

 لك دؤوب تأو ةناالاو را لعنودنيو نودي افكر الانيا لاق ةسيلهاجلا

 كلذ اوهسوسانلا كلذاو رهظأ ةوفلاغدق ناسا نم 4 و رت نأ ودارأ اذاف رخ . الابمهتمدحا و

 0 ميم بالو هتان نوْذَتْو الف اعواد ى اعيان رسما اعل لقا

 ريمال اومامالا ىست هيو (عايمتا داوا زاحتاعم و الشو و ه.عماه دول اوناكى ىلا نيعلااوُعلَح

 هللاق هنعمل ىضزانق تي دحمننو تلج نامالا او هك ةاليلا سدادقهنالاعتلخّل 70

 م للا



0 

 1 ملدا كا دلك نم مسمالاو هيح اص نسانل اههتمدسح | ولك علخ ودمم ا اىدقفكلذىلا اهاحأف هنم

 1 (علش) - نيعلا فرح « ءاينالصف

 و

 هدر وأ كاذكحوءايلا مضب عفا يبتدي وأو عوةشومف عولبا نملجرلا يتلو

 لحرو نونا عودتلاو عرضي ىأ تمر عش دعم | ناو عاف سورا ىلع رباب

 ل 2 ههعو . م م

 تقشنا هر تعْقلاو عومجان متحوتساو تقرو تان اعوح هدبكت عفا عفاخع وف

 م جمع جى مددو -ر_

 اذاتخوحتو ترعقن مت لعل تتم او عاف ءاد٠ نمسدّماا قوءادنم

ّّ 
 م

 معاش دا لو مونيوو باث 1 ةراوعب وح بواهلص نمل

 ةعطقة عملا او 1 د و | ةيناعا دع عم و فخ وو ع ارق ىلع 6-0 و مما دو ع .و

 0م 8ص 7و مس مم

 هع عاشو ملل ىلا علد خا مع عت اوررا حزم لع ورألو

 السم عآمادرلا و بوذلاوّل غنا عاشو عا علل نم تسر ةييطوملا

 571 د وه ىو ءو دعس توم

 ةعلخ كذعمسعلذختب 0 وهح ءرطتم وأ را 0 طف همءلخأم باشلا ن نمةعلخ اوهدر 2

 فلس تن لادم لاول اه أن أب 00 دح فو ةعاش هيلع علو

 هو - 67 2 هه 2ع

 هفدع نعتقيرلاعلشو هاذا متم عورتا انااا زوايا او

 < وع

 هللا ىنل ةعاط, نمد نمثد دا ىفو مهني دوعلاو فاحلا اوت موفلا اوله

 رت اٌتَعلَس نموهريت 3 !نالاق رشلا هلع ادعوهناطلس ةعاطن محي رح نمك ؟هلدخحال

 صم حس 0 55 - سو مهعا ,

 اهيةدقاسعملا وةد_هاعملا نالدملا صخوهينا الا نءاهلاةشاو ةعاطلا هيش لع هسبقل [ادا

 لاك هدمق عاش كاذكو اهدنق : تهاهتاط هل راسها ادعلخو
 و و”س و و7 سو -

 براسوهفهديقانملخن لو 35 موقق بلد

 اعالخو مضلاناعلخمنأ أما عاشو كل ذب لشلا ىلعوهورمشب ا دعف سفن نعداسقل ًاهرادععلخو

 ب .وء و هب يذلا هسا ل 2

 اعلاكت دقو عادا ممالاو علاش ىهف هلاهم لدي ىلعاوةلطو هسنتن عامل انام تا تملا

 ينارعالا نبا دشن اة علت هفاعالتشاهنمتعلتتاو
3 

 ى م 5

 اعالخلا كنت ألام رش اف تاه تاهبتاعاوم

 ةيسيفلا نماخناأ اواهقلطفاهلاعمنمَتَدَتفا اذااهعلاخ 5 : | سها عاش 3 ول لاق ليلاس

 نهلاقن نول اسامل لاج رلاولاجرللاسامل ها سنل المس لابتاقا نالانج3 ارفلا كلذ ىمسو

 2 ع 0 3 7 4 ٠ ع 7

 اهني اهحوزلهيطعتلاعتأ رملات دفا اذاف هتعمصخو هعمصخ ىهو نهل سابل من أومكلسايل

 وهزملا ةعطق ةعشللاو هلوق

 هتك طضلا اذه لصالا ىف

 هدووععجم»



 0 و م علا .

  (عفش) ٠ نيعلافرح « ءالئالصف ؛ع4

 سور م7

 نطل ن يح ثوصلا ةعيشالاو 0 عض بكاو لاا تلعبالا 3 ةمرلاوذلاقو

 لليد ؛ًارداوداس رفلا ذقت وص وهسلعت لاق 0 سيت 1 و ةيادلا

 سدّقلا يمال
 و هه << - 5

 دقدفاابئذلا ةعوعود #4 اوان طب ةعيضخ ناك

 وجو ناشط نيرا لاب نمحرخ تودوشهديز نأ لاقو اههموجالا توصوح لس

 لح :ووهامبالو س رغلان 1 عمسب ىذلات دوصلا بيقول او ةعب ضل ىربنبا لاف ببقولا

 1 عاشتخالا اويدرغوه قاعد اضن! توصلا نسي[ لاعبو وتكسر م

 ةعب رس سرفةفص فد ثنأو ىارعالا نب نءصرفلار يسهر عاضتخالاو عب رجلا ؛

 . عاضتخاو رج نيكو ىوسي * توات طاح ا اذا لصالاءاذكىوس هلوق

 تسكلا لاهو اهرسف تدخاذا لب الا تعّشخو اهرب نينافأ تجبر > [تقرعاذالوقي

 2 مو 200100 5< و

 لدتا ممل داكب 7 هاو ىقعضاوت

 رب ربلاةورعشلا ا اهقانع | 1َتءّضَحا ملال اذ ليقاسغناو

 سوم ا سهو 7 م م س ةو< <

 ن6 23 1 و 1 "كو #3 3 ىلا 2 ددقلو
 وسسدو و 7 5و صور وي مه

 هتهش فأن 0 للا عرضتملا وعراضملا )ع 5-5 ا

 ىربنادشت اوقدرضللا هديا

 9 ساق م ةمورك

 هقالخأن ع لا هم 5 هقالخ أ ىلادرع راض

 و »وو

 نيرضنلالاو سدسهتلا فو 0 تنثلا نكبر مل «( مخ )

 ىرهزالاوت ذواهل لصالواءاعمتلكىه شكدلاو لاقو لاق عمم ارامل باك ىفليمش

 ىو رو هابى هماعتجرثدقو عخعملا وهىل.ةولاو اهقروب دامطادت م 0 رتىف

 وب لاقمودعدنعربمن اذا هقلحن مهعمست توصوهو لاف عدد ولا علا هنأر جبور نع

 برسعلا«تفرعاموأ نيداهفاادس لو نموه ىردأ اورج رع اكروصنم

 ةم 7

 1 1 اعيش عمت عفش /( عنخ ) هن 20 م" ىربان اركاربزكيت

 و رجلاف ضرموأ
 عمة : ذوات 8ه مس نه م --

 عسيلة قيبضواردغو 7 مهتوطيربر زنا زيت دقدوشع



 1 (عضخ) 2 نيعلافرح ٠ ءالنال مف

 راصتبألاس 2 "او بائرلا عصْح *« متي ارديرباوأرلاجرلااذاو
 ا -و ه2 م ع

 عشخألاو حما ىأعتشأووه عنوانه عتتشأوا عوض اعف ع ريكا || هعضتسو

 يو م

 ىأعضخ ناك هنارب ْرلاثد دح فو عتضارمات يطس ورا فيلل ا

 و صوص هو ” 6و وسوم سما وا

 لكل عض ةزمهلا. يم وع مهرهش وهنأر ةأعضت ناك اذاةعضخ لجرو انحتا هيف

 هبا سو

نم تع تابزو بيم لامىأ مناع تسود أ
 وهوهدم. سنس الأف نمد 0 ةمعنل 

 فدي س قفى آلوقهنمو فارع رك | - 0 هنال بتل ىعءىدنع

 ىو  مإكلا لن اس

 ١ نما لدباقغشسارألاق 0 1 جنا ةاكح اذكر : عنرفاضعضم عنخ الكلا
292 

 نمتدنتا قارس عولأ تنال عتجوبقناىرالأ يخجل ىلا

 و هس يم

 0 هيلع عقت نم ىلع اهيابصنال اناا او عضللا عم .اوةقشح ىبةغلةاوُل 1

 عض طامس ا|تعهممهلوقو اهعّقو تور دو عتس وسلا ولاق فو.سلاةعّضّلْناو

 هس ونوم

 تأ اوصأ ة عضل لقو ىر نا لاك ل طابسلا عقوةعشماف مشب فولو

 لاقاك اكرر عشلا ف“ دقوا ابسلا تاوصأةعشبلاو فويسلا
 وى 9 تا 0ع مو ع -ى م

 هعد درب كلل #23 هعقللااعقحا نب هعل هد رأو ةغل رأ

4 9 6 

 هعض طايسللاو » هعضحف ةوبسملا 3
2 

 وم و لوس

 ةكلا ناللا 00 ع لولاية تاوصالا طال: ل اهرابغ ل يقو كرما ةعضبخلاو

 لاتقا | ةرمشل اوضعبل ميضعن نارقأل أ م اوضعبلاهضعن عض

 ا اةعضمللاو

 ةرآأ سا 8و »© مهمو -ٍ

 هع مم عءمضص نير اعريسخ نكتو 0 هعبرالا نينبلا مون

 ه ص اس كاع 11 هما مو م

 هعّضيللا تحت ماهلانوبراضلا هعدعدلا نقلا نومعلا

 دازففو.سلان مّدعَّصللادارأل شوب را وصال قاتلا دار ل بقو ةضسلادارأل مقف

 مدس نوت لول كنوع را اودعّصْللا برحلاةضسللاة د و ىلظلا نمايرهعانلا

 نعل كلاماذا بك اوكلا ىديت فسد نرخ فتاوضالا ا الثا ىه لاهو ةضئلا سا

 رج نبا لاقو
 8ةنوم2 و مهموض 27

 نيام وانا واف ونيل #3 ودمن نوع عضخت سعال أ داك

 اذه طاسسلاةعضللاو هلوق
 ََح م ذو لصالا طمض

 تانمللا 38م .وماقلا

 اءابسلا كي رعتلا,ةعضللاو
 ىعيععت ينك



 لصالا ىفاذك اكل نعهلوق

 هيد هس ىلعال نع

 عطس ىف قأ سس لطب هلو اود

 هع هيك لطف

 (عضخ) نيعلافرح هي ءاننالضف 02220061

 ىذلا مولا نعةياكلاة فص نم ىشاسنا قانعالا ةهغص نم تسيل نيعضاشو رعوب لاق نيعضاخ

 لاقو مج عض هوم ىف م وه و نيعضاخاهلم هوقلاقانعأتاظف لبثقلاف هن اكفقانعالا ارخآىف

 َّت ادد اع تفتك افتنأ آد برئاهطساب لديلو وقت : كه ييعضاخ مهقانع ؟تلظفدارأ قاسكلا
 ماس تس

 تعضخاذاقانعالاءارفلالاقو و رعوأ هلاقامريغاذهو ىرهزالالاق هنر كن ارسالا نم

 تءّصْخلوَقناك اذهولاك لاح ال نيعضاخ ل عج قانعاللالو أ لعفلا لعفن دوعضاح اهيا رق

 ىعمنالقانعالارك ذ ةونيعضاخ لاك قكساونأ لاو ىتيقر كت عَّسَح كلوق نم ىنتك. فكل

 نأزاج قانعالا عوضُمالا عوضانا نكيرلا ل قانعالا باص عوضخبوهقانعالاع وضم

 رعاشلا لاف امهيلا فاضملا نعربخي

 لالهلا نمرارسسلا ذأ 8 ىقمَنْدَحأ َنينسلا متر

 مهذعلرك 7 رورملااههلا فاض اكتاونينسلان ءرخأ ألا وكت التل

 201 ووض رعضأ ًاومهنيعضاشلا هلم عقانع أ تاظفءانعم اولاقرخ اهحو

 بمد و - 3

 قام 41 نعديدخلاٌدَصاك * اهيدلقةممهقابرأ ىرت ر

 مهتابرأك رام اره تاقروع ماعلا لدي لع هوهوثآرةل!فيل_ةمزوحالاذهو لاك

 يهذم حاجزا هلاك ىذلا اذهو ىرهزالا لاف: مهقايرأ نيدلقتماموقىرت لاه هناك اهيدلقتم ىرت

 لوقئاعق وايد عتمنوكيامزال نوكسصي برعلا مالك عّسضْحو لاهي وبدس به ذمو ىلا
 ب. 2

 0 رن

 0 8 هود ى -

 انافرلا اهل نوعضح قءاوص د ىمعءار 00

 ةمراوذلاو تعي تتار لول عملاق وابد عتماعقاو لق

 5و يود .. ه ميثم“ هد 2019 2

 بستنيفان امحاآ عطس والاح 05 رك را لاف

-9 

 ضان بكْسمو عطس قالا لبر بيق ضوباصتالا عرش لاوسأرلار انأطماعضت#

 كلذكو وعض اباظو اهيعا سمىف ضرالا ىلا |مسْورٌتالمم عضا 0000 و

 لاه ءانطلا

 عضاويلتاءابلتا الا !مب سدلو « ىحاصاتاقفامونا مهو
 هم

 وو ,

 ْ قدزرفلا لات عشان ىأ عوض عجب باكرا عش موقو

 اذاو



 6 (عضخ) نيعلا فرح « ءاختال صف

 سول ص وو هع

 ناكوحيرع هواهظنر 02 رابع وت توءةأر 1 مقبلا و ريقمل دلو ةعسسمناو هيولاخ نبا لاق ظ

 لاقى رب نبا زمشلا ىلامأ ن ماسي قوثومةضسن ةيسشاح فت ًروةعستخنرزعلا دبع نركب

 هم مس تو ايإ

 ردي هفد ذنب نصح نب ةحبراخ حدة يطا

 8مضموص مى مو هم <

 دلاحتد الجاذامو قلتم 5 باتت ليستر

 مع 4 525

 سا م و < 9 س

 ىو ةريقبلا تيمتف طير تيف مكنرب رب اهتطبف وهوتتامتناكةريقبلا ى 900 دراية

 منت داطتلاو عضاو ل1 عوضللا (عنخ) اهنطن نمو ما ماكسلا

 ىنئعضخ ا ولذلاءنايضارلاامهوءاعْسسٌة ماو عْضْخأل برو لَذعَصَْس واع 220
 حامعلا لاك مسخ لجرو ةجاخلا كيا

 اعض را ئيصلا صم نص 1 نخل وعلا ديرو
 8و 58 و دود هع

 انا عضخ واع وضح عض ضر د صم ناعما هل ارد 0 عمسلاف ارتساثيدحف و

 ةءاو رو عضال عج نوثياوو 7-9014 ولكرسكلاب ىوربونا رمكْلاو نارغغلاك

 هنعهللا ىذر رعد دح فو ةرمللهلك نال ع املس عنا عاق

 ىذر رمي ىلا عفرف ةدصش ىد 1 وىل-> رب سم هنأم .زقالحرنأ

 لوقت :برءلاو رخ م الا ىامهنمالك عمل ا و ثدي "يدل |امهتي انسلىاهردهأفه_تعدللا

 ه وحك عضاشلاو ةأوسااىلا وعد.ىذأا ناساف ع وضخ اوع 568 : نم كيذوعأىنامسهللا

 عت تاوللا عضم كارعالا بالاك امنع تاباخنم « ةبقرلاعو

 يطير تمحو مالكي تا ضو هودأر 1 عضاخم لج رلاو لاق نلمولوقلاب

 طل اودايقنألا عوضللا ضرع هباقىفىذلا عمطمفلوقلابنْضدتالو هلوقاذهنمو

 فافعل نعاس فص تدمكلا لاه ادعتمولوقل ا اذهكامزالنوكيو

 لصافكا تمكنا وث دك دكا عا ظ

 عّضاناو هنم اهعمطب اعل اوقااىفاهلنيلي ىأهنأىهاربغل لجرزلا عْسْد نأ هما

 ءاعتيت ىنالاو تابعو هفاعتح حض رالاىلاسأرلان ءودووعلا ل

 ىذلا عضخالا واهنماندوأ ضرالاىلا هسأر لام اعضسناسنالا عضْخو س هرغلاوريعبلا كل ذكو

 اهلرهفانعأتلظن لف رتتلافو عّضْلما نيبعَصْخأ سرفلاةي ةقلخ نّماطتو عوُسْس هقنعيف

 (عسان برعلاناسل 65

 لصالا شماهبلصافملاهلوق

 نايسلا ةطست



 ىأدب : ولآ لافو هلوق

 هلوقورهدلا فورص ف صي
 بلةفةيدوالادبربةا دوالا

 س .وماقلا 7 راش هدافأ

 همك هتك

 ىفاكهردص ملا ىونوهلوق
 نا وبدلا ح رش

 هيب أا.”ال نيعلا لعكتكد امر
 0 هس هك

 دعم نيران نيذأنا مه مههجوأن سح بابّشو
 0 و

 ىلصهنارباحثن د> قو عفا طاش: كامّلكو تكا نمنرلاتاوصالا تعتو لوقو

 لاك كي واتيشُحى انعم شل 5 هنعدشلانَص را أب بالاتفاق 1 وهملعهللا

 لوشن باك نانا قران ندبلا ف ع وتلك ”رصملاؤتوصلا ف ع وشنو هريثالا نبا
 7 دم و تسل قص

 ف طول او عزفلا عشا اقف هس رغيف ىدسملاهحرشو تق ندم اك فاعلا و
52000 

 فاكد ا ارلا عش هامللاوع :وضللا ع ودملاوع رضتلاوخ عشت
 خ2 ف 4و 2 وو -؛هو -وم<

 لائمةعشنلا ولولا هيلعت لغة عاود لاو تابخالا هت عشضلاوع وشدللا
 ونت غ6

 اقنع شرالا يحد لعدم ةيعكلا تناك ثددخلا قو ةعضاوت مك أ ةربصلا

 ةلوهسلاهبلعتباًةاموه لسقو مسح عماباو ضرالام الك ادعس ارثالان بالاك

 ىهضرالاةتطاللا ةمّثجلا لو ةنبرعل اوءافلاو هام ا,ةهفمح ىوربو نطالور جي سدل ىأ
 دع »و

 دز وأ لاقو عشة اهعجنو ةعشملا

 5. هس سو 7

 ديدلا حامض 1 وقاد 5 والا عشخ مهلا تاعز راح

 3 ” ايو سلاوممخاى 300 الاعش كالا ركاب عقلا عالاقل عطور ريو

 وعمتت هلل اوهمسأحا رلا ريش تلا نم الا نم عشاسملا وض رالابةثطال قرم تع ثان ةبكأ و

 2 مهمل ركل ةمئاشالاقةعناخ ضرالاىرشلأ هاا نمو اعتدل ايقاع لا لاهو هزات
 مو ىك هو<

 دقليقرطٌتْلو ضرال تانك «اذاواهبلرْمالد ا ادي ماس دل 00 او

 2 . ارلوة:برعا اوتيرو تيرم امل اهلعانتزأاذاف ةعساح صرال ا ىرتوىلاعت لاق ت تعشتح |

 - هو 2 ا

 0 ا امكلاب ا

9 --_. 

 0 ع -_ء 7

 كسور لبر وعم 2 ماتا سمن 23

 - 1 مصر

 ا لل سمنلاتعسحلاةيواهبكراذا ردد ص ىئارتلجرلا

 دشن ًاواههيغم برغتتداكو تراغاذابكاوكلا حوش ىلالكلا اصول او

 و : 3 7 5 و 8 : و 0 ه-

 تيغملا نمتنداذا يكاوكلا تعش نان دعو أ لافو عش بكاوكلاةلداكتردب «
 # | 9 و 1 5 - و

 ئىرئال اى . همانط هشيَطْرَمَن ئذلادمهتشللاو فتات لام ىأ نك ا وكلا ىدنأ ت عضو

 لاق



 1 ا ل م ا ل د ل لم فال اع وسو كرم ا عيد 0-0
 7 : [ نيد هولا 1 0 5 تكل 1 2 نعول 7 00 00 هك ا

 . / ل ا دانك

 22 (عشخ) نيعلا فرح #3 ءامللا لصف

 ا
 هفرط نم عطقن اذا كلذ لاقي الو ههفصن نم عطقنا ل_بقو عطقُنا لبا عر :اوةقوع ىأةزمه

 همم دو همه

 نعل رلا غل ىسعوتأ لاك هيدعقو مراكملا نودهعطتقا اذا ريح اوءوس قرعانالف عربا

 2و -ءوص ع »دس 2 و 5.9

 ةنولاو هفر مولا دع ىأبصتس نع از 2 :ر>”لازباملوقءفدر -- ءام ضعي اكول

 2 نم يَا لجرلا نم عز رفاو يدب رسكتا دوعلا عرش او لمرلا م 0 معطقتلا "زمر

 دشنأوزوعلا عٌروكلاو فْعَسو

 د6 مس هدأ ومدالس دود 5 سو < 9

 ١ دصقتا اةفد> ىتفذذل 35 دقرت[عزوخ ىنتنأ !دقو

 ةءلعت لاف هقالخاى فالتخال اريثكلا عزذملاو هدخأ هعرتت و هعزتخاواعز>أيش هنمع رخو * . . 5.2 .٠ | 50 5 5 3 ٠ 0 0 8 سم اح

 و و 1-0 5 5

 ارحم بشل ىيوبشتنا #3 ايا تعال
 ص

 م 2 2 و

 اغمنوملعدوخلا جسدتال 00 اننا || 3 2 51 0

 هيلَغَنيعيالو هنقاقيالثا ل سو هبلع هللا لص ,كابماظفرشالانيصك ناشد
 هم 2# هس

 هنم عضو و نما كلوقكءنمعزخو عطقلا عزنا هلاتقب هاذه. ؤايعهنم عرف رد م

 ىنعمل وكب,ورعكلن وكت نأزوحو مسو هيلع هلل ا ىلص ىلا هنمىءاهل اوريثالا نبا لأف
 - و دو م سدو مة م صو مس و ل و س

 0 دمك 0 ( عدخ ( هستمذو هدهعهنم عاق :ءاجهنأ

 وس 25 و هَ

 راك :اءرصب غسسخو نوع تدك خش موقوهنوص ٌض فو هسدعو ضرال او هرصب فر

 ةمرلاود لاق عشتخا لاقي و

 وهده ه<2و م هس

 عئانو غفر د ةصيشص اهل كفر لك ىرمسلا ل
00 

 ندنلاف ع وضللاّنأالاع دش ماس رقع ولنا لدقو عصا نرد ا

 مه نام نان لات هود لاو وكلا وتدبلا ف ع عشا وءاذضتسالابرا نقالاوشو

 ى_عملا لال ا ىلعاع اخ بصن جاجا لاق مهر راصد ًاعشاشى رقو نجران ا وصالات عدش 7

 ل وا ديلا تالا نمدوحرخ

 كل اوقك. ةعاملبا تاتش انلأوا ودخول اك 0 :راصتأ ا اعشاب .وخ دسحوتلا ةعاسملا ىلع

 ناسح ومو نسناس دوش اتم هيأسإأ اح عمبا كل ولا مراسي ة مسجل

 لا 5 و مه و 1 ا دم هب>ح 4

 دامي وصح سو 0 ستسامدج هج مت يو رص جتا ميسر صصص تح ب ديس سو جتا سس جم

 ذك هللا هعزح عود ]وق

 هذه طيضررحو لصالا ىف

 ها تلا



 (عزخ) نيعلا فرح « ءاخلال صف 5؟؟<

 ل وق 01 - هه ل

 ليةورفصعلا عسر رخلاو عب ردا او غلا لبال رضا ىدنلا اهرضيال لكنا نال لوط ارمغسو آ
 ه2 6-2

 ام 5 رمسشو برعلانالأ ونادرا وهد عورتا وبسعر بور هد

 هل ميلا كب عرلاو عفداو عفر ) عف رج ]) اهب 7 0 ركب هذى لذل !تعرت رخو
 هوو

 ةدلج هلورمّشعل اوه ل- ةوهمعارب فد سفي ىذلا نطقلاوهلدقو نطقلا ق>نبانعةريخالا

 لبق ١ لا لثمهنم هرهظدنع تشن اذا ةقمقر

 د سس «"!وو مس روض و اه

 مكاو رخاهتمضالانتأ 3 01 راهطرو 00 نداهموشح داعب

 معلا“ نب عقلا ىعادداشيلامأ فكري «دروأو هد.سنباءدروأ اذكه

 7 و #و وو

 افدناعف رح اهنمسأ ران ئ دع كن ,زاهطرق 0 نماهمظح ىلع ى م

 ع 5
1 0 

 قود نقل لافيو ىرهزالا بارْطألاقاسوهورَشملاءارب ىف نوكيأم عيونا ورعو؟ لاف

 نرحا ارالىربنبادشنأو عفرخ

 وود 25و

 اقودنملا مرد نولز تأ * اف ويسلا ىدهي توأم أ

 ناك اذا مهنعع زرغوو هيمو معتز هزت ريب ستان 0 (عنخ)

 اوهتن افبرأمنم همهموق عماو راسامل منال مسالا اذ ببةعازم تمم رو ونع ستريم مهعم

 ممنالةعا ازا وداعا ىلكلانبالافو ماشلا ىلا نورخ الاراسواوماق اف منعا وعر ةكمملا

 نم ق:شمدزألا نم سةعازخ لس.قو ةكمرهظاولزاف برأم نم وادق ن يح مهموق نماو عزا

 مهنعتْمْلَت دالبلا ىفَقَرُمتَتادكمنم تجرخ الدّْرالا تال كل ذياومسو مهموق نءمهفلختا كلذ
 ع ه

 تن أن نا سح لاقامتماق ١ وةعازج

 رك ار واس فا دع ةع از تل تعد مم نطإان :طهانأف

27 
 ئثلا تعز 22010000 "الار 2 نملو ا وشو هعس . زنبور عون مشو

 و و 6 < 5و ود <<

 هذه واعطق 214 رز معللا تع 2< 0 رو عما تلال |وقك# 2 رافع د

 وه و يا 5 و 1 2

 اهوعزختو  اهوعزوتف ةيصخالا ف سنأ !ثد د>ىفو |همعطَتقا رولا ع نماهتعز دل ةعزخ ىئاذك اهوعزذتوأ هلوق

 ةباهنلاقىذلاووأب لصالا
 ساشلاّلا اومأ ليك خا رع زدت ل طسر واعطقهانمسنقا ىأ انبي ءوشلا انعددواهوقدفىأ جلا

 9و دو هةءوع#* هيمن ىطعلاواوب

 وكل نع ىعطق ىأاعيزت لحرف عزت منع هنعطقىأ واو موقلان ءةمزاسماو

 وم 1

 لافت تف رح لح رو هملحر ىدحا ن معلن ناك اذإ ةلزقديو ةلرس هيو ةعمسمد وةعزخهيلاشو



 . 3اس قا وس وم دمج ا ول اال تك ا ل طول ا ود خ7 قل تلال دال 057 هتان نارك طق نتا قا 1طن منت تتحطم دس دصامم»

 راب 0 نما مه نب ة نعل د ثنأ | ونبل 00 ٠

 رص قر روحألا تيسكعب خ 5 رجا هنعباي 200

 لك داك ل م

 نم ةسصخنر ةدسحةعو رخةأ ماو ناسا«! لام نعي وار 2 ةحرملا ةنجاملا ىشللبقو

 00 ءيرسكلادإل تير ميردشلاو #2 حو رب اسف ىلع م ىههف # معلاو أ لاقو

0 

 لاق راوخدب "كف

 هقنادةلاحالَل الطن 23 دايك شك وبمب رخ

 فالكل اي [نةيلعت لوقهدهاشىربن ١لاق ةراعألا ىخوةعالقتا فةقاشعارأاب

 همي 0 م 06

 عسي انس دو م ةعازت #2 عر ىهيشل ى بيسو

 - مع م

 و همم رقلد<

 »اعتني لال »*

 دابا عَرسووشلاعرذناومقرتخا اذا لطابلا نالفع مْحاَو لطابلا ف يهاذ عّر لجن و

 ع رتاش | تذاع روت عشنا اذاًءانقلا تعر 2 وشن قش عرش افاع سعر د2 بوثلاو

 قشلا نال كلذ نموهو هلرتْحاَو هبعطتقاءئشلا عرتشاو اطسولا ىفاهةشوهلبقو كدكحم

 داب لالعسالاعا رتخالاو لاما 000 اراب وعطق
 مع وو

 ديعسسولا لاق و 000200 لامى هلام عت لاماهج وزلامن مةبيغلا للعقم

 لاةيو نيييرغلا ف ىورهلا كلذ ىحو ْعطَقلا نعمنمح راخي سلو ةنايخ انهما رتخالا

 لاشي و هش هعرتشا لبقو هلَدكْرا'ىدلا حرت اواهرسسك اذا ةرجحشلا نما دوع نالف عتْسا

 هعسج ف ءضو:وودعردبأر كرتسا اذا لجرلا ع رخىارعالا نبا مرد 1اس

 لاقامنا هريغالواريعب هيىلارعالا نبا ندعو امم اة ليفوعلا بجاد ءارشناو ةءالصدعب

 ل.ةفةقانلا هب صخامب 58 وامه ع رخدقو نونا عار اردنا اواتسم عقبف اه نوكينأ عا ارنا

 أ ةقا ةقانوامنودحوشو عار الي الاءاودأنماسكلا ةسعو رعت

 كلا ما ىفعاطقن عوار هاش يا نحو را رس هرغلاقوةعو رك

 عار ناو لولا كافوطلاو نون ارمشلا و دعو رد ىشاذاذ ايكعاف نفر موهو لاك موةنال

 نمدلافىدستلاتراذا لبالا نفض عا ركنا نا نارعالا نا ىحو ئرب ن١ لاق د_داو

 0 ةفرعملا لقول هكانالحراعه ل جراد شنو ش يتلعاو
 سوم # وهو هه و

 لشبلااهل قي تح ىَدتلاَراذح #2 هل_خنسح تربخ ىذا كون :



 اذكراودنا فعضو هلوق
 لصالاب

 ىفاذكنوضغىذ هلوق
 ىفاضيأ حاعصأاو لصالا

 حراشلاوو عضاومةدع

 فرغةدامف سوماقلا

 ى عقواذك ىناغادلا لاق

 رار ولا

 هليقاعب ودنم نوضغاذ
 هرظناف ا دههيلعدمن اذكو

 هعيع همك

 ف :روهاذكريثك أنبا هلوق

 ةياهنل اق ىذا او لصالا
 هيععم هتك ريشك نبا

 قود اذك هم_ؤدلا هلوق

 ”رلمسهملا داصلا ل الا

 اطويسضمحاعصا|ىفادكو
 حرشة ءجارعو ىرتاع
 فد ةدامفف سوماقلا

 همبنص* هيت همذأم مدع

 "نر 6 د نق ال هو ا اا ا ل ا ل

 (عرغ) نعلا فرح 5 ءاللال صو © 5

 ىد_هلام سهلا ىهعست ا هناك 00 5 هش ىشو هنواخرل حور ةرد هيلا
 4< 26 و سو

 رخو خر ف.عض لكو عوار نمو فيصقتابنلكع را لبقو علا نم شم

 و

 قامضال لاتنسي راو وان )اهو امك "والو معلا عرخال «تنو راق عب رخو

 7 5 عك رم 00

 رعاسل الافق ناك ىأعورخ ثم ا ”لكو

 أ هم يه ل 9ع

 0 35 5 رب تالا

 سن ىو ا

 أ ع 0 عورخ نزو ىلع ئعأو

 | تارت ونالت ىو عرتشاو عرتضو ةنلا ةعاتلا باشا ماللادد

 حامر طاالاق عير ركون اذاريعيلارشل لاقوة تف وصانلا ل

 سه )7 هوس سل 5 5

 نوضغىذةْغيرَعلا قالْخأك 0 0 رح
 ص ّّ -

 م

 00 اهعطوم نعت از ثعركو ريعبلاءاضعأ تع ا وتحل غل همتكَتع : راو
0 6 - 

 مارمكز مو 53

- 

 عر ١ طاتدملا 3 ع 01 هنأ ًاريكخمأ نب ىدع ثدي دح ىف 1ع رك

 فعضىل-_+رلا عرخشلاو ع خف يعض لك و عضرب ذر ىذا اريغصلاوهلدق تقلا لو ةااوه دو

 عانوا طخ كدحأ 0 تنل تْعَرْخا و ا أو

 نشهد أاءرت عرس دقو شهلا ٌعَردناو رسكتاو فعضو سه دىئرثالانبالاق عزو أ

 فوذئاوهو ىا زلاو م.1جان ىو َق ,واهتلقلع ركنا ةكر دآلوة:اشد رقَنأالولنااطىأ أثد د>- فو
 7 يم وو

 ندغو همتتو هتمسعتل تاغلل ورق ع رولا عزا وغلا بال لان

 ءامركذ كا رالات معاني 2

 تلا كا ةس ردا وعبر رذثال بق وىبارعالانباام_هاكح مئات رح 3 0 ةعانلا

 هتلحارفصب لاق هلع رت 1

 تمم
 ءاسنلانمع.در ننلئاو 23 عوتا هموم

 اكس مالديدرتال

 م سمس -

 اهات كر درا لم 2 اهم هاب نيل ملم نشأ

 دقو ءاس هلا نمثرحافلا لبقوروُو عمةمانلا ادرك ابلغ رحراسكنالاعب رسّلكو

 نزجارلا لاكر وقل ىلا عير 5 1اس حن

 ه ف و - ىوهد 2و و 5 صوم و

 هممدلاديدشل هاهو 5 ةمدطاريغقنعل عر 2 |اذا

8775 

 ع رحرغىوهلا ف ضمعاوأ »* الات عرمان فو ريثك لاقو

 ىلا حلاو ةرباغلا وكت ن ؟يمسالاركب "وزب اوفرغد ارا ساكاال جاك اابعوئامناو

 010م يي يي يل يي ت22 222222 -------7-
 يدع



 1 (عرخ) نيءلا فرس 4 ءاذنالصف

 ىتاقرعامههلايعللا لاقو عيب عداخالاوا وانطُيو ايس ققنعلا ىبئاج ناكرعناعدخألا
 دوس م

 يجى ا ودم قعود لحر ونابدولا تامدخلالا قو ةبقر

 دبل هنأ س ردا نءمهاوقامأ و روبالاديدست كلذكو عدل اديرسش لبق وعدخالا عضوم

 البوطناك اذاو ل رالد أتاك اريصقناك اذااسألاّنالم_سفناسنل اكلذيدا نايا

 «ن ديد وكلذ فال عال عنش# عدتالاديدشلجرولجرلا تن 0

 0 هاهم 22 ا 38 هم <95 ِء

 راسقةعدذلاو ىنامعللا ن عمده هام 0 .راعدخهيول عدش 3ع ودكوهو هيعدخأ تا

 هده قهريغدشت أو ميةْنوانمديز نيد عسب بعك بة سعب رةعدمللا ىارعالا نا لاك ميك نم

 ميم نم هل سقلا

 هءو - ةدو< هَ 72

 00 نمك رداع. ند 75 3 قعفدي وهُض موح نعد وذأ

 كدا ًاواضنأ !هنعل> را ا كلذاهبسسّتناكةقان مسا لق ولع رز م«اةعدخ و

 ه شد ء سس وس م9 , 5 5ع
 عاملا ف ةعدَسرت ذعفرأو 0 ىدحو لحأو قوكتدريسأ

 هللادجرى ربزبالاق أهم هنأ داش واهرك دنمو ناثكال كلذ واهم ةعدش لسحب ءرلا ىب اعاو لاف

 مو ميو سس و 9

 0-1 اعرجلا (عنخإل د رونسسااودو حبلا لصقفلا اذهىفىئرهوملالمدأ

2 
 عدم ةعر هلا لثم هلّديالصالءىث 3 وأ مع قي تو عطق علو هتعطقاذا|ءيذخَت ف سلا

 هسه ع 8

 محللا عذخل_بقوهحر ساعد ثمل للا عدبّسو تاما لو ؟ نكس فايق نوكيالو نيك ا

 همم مسؤو سو

 دوت ديك بد العشي اك دالصالو مظَعرمخفهنم عضاو مهرس هعذخر دبع مل

 و 2 وه و تسمو م5 2 8

 7 زق عذللا فيسلارمعذقت ثيدحلاوف و .عطقملا عدلا 1 ع ءرةلاوءانقلا كاذكو
 و ان

 8 رّقلا نمّةعطقلا :يضزؤناوةعزالا و تظن رشنلاك ه َ و هرسغن 0 هعمطقت ومعللا

 بو رضمىأةهملالاذلاب 5 عدم ءاَقللاٌلَطبامٌمالك و * ببإ وذ أ تد ىور نمو هوو

 احرتباهيفح رتبدقاهل هندواعمو برحلا هداسشعا لوطا ه:معضاومىف عطقدق هنأدار ف يسلاب 07 8-2 2 - 0 2 4 مع و
 0-5 و 1 0000 0 و ش - 5 نب

 ا ا هلمهملا لا دلأب عدم هاور نمو فويسلا,ٍبطَّتم هن اكح رحد.عد

 ب سرع 9 ء هس م

 نا هدعىلدتف هاج ما عملا ءانعم 31 املك 56 «تيورلوةوفو..لا

 تأ هلا نم م ةفينسو ألاقي عد كناوزؤلاو سمو عدم ءاوشلل لاقي فار ءالا

 (عرنإ) عرسال (عنخ) ماشلابمعلل | نم اناا زون اومالعألك ام

0 

 هذهلليقدنمو عب ربو عرتوهفةع ارواعرح عرخئشلا ف ةةواشرلا ةعار داود هرعقلا عرشلا

 لصالا ىفاذكس اخ ملاوهلوق

 حرش فو ةهعما نيغلاب
 0 ءافلا 0



 ا عا ع ايل ا

00-7 

 أ ارااشلا عدو اصلا طق لاقفر املا طق. ن مساند قطر تالا نيزعولا

 ةلا زيا هرقل ناراشلا ليا ق تاكو تزود مدع بارعالا تعاجو

 ِس عيا وءاك لا هل ءلق ل دقو رطملا" للة ناكرلا ةصقانءانعمتأن وريف ةعاَدَح نيس لالا لبق

 اذهو اعَدَخدتالعلا منرخدا جسار « ىسرافلادشنأو هرطملةنامزلا عدس مهاوق

 تقلا ايفل فيلا دب ريقغ دخن ينساوقف ا تارا

 لقي راطمالا ينراكتى أ ةعادخ نوسة ءاسلال ةنوكي هلوقىفريت الانبا لاول امو

 ندر طملا 0 50 :

 لا ىو

 ىأ عداخ رد وانك لا عمار تشم لقلجراربخ تشم

 ىأر ىلع تشالانواتمناك اذاىأرلا عداشنالفو هقلحريغ قاختاذا عدا نالف قلو نوم

 3 ءوصو هه ومص © مس

 ىأع دخت ةسسعت هتسعب تءدخامو مت اعد نيعلا تعدو نوت اذا و محار

 ىدعل ا 00000 اهبت هام

 مو 7< ورد س هى 6-5-0 8 -ٍِ و

 قى ةراددبالتءقالامولت ن هو هينا ىبيعل - عي مفتر

 لم هنو ع

 نيع تعدو ةرالا نمهلدنال ىأ ديال قرأد تيقالام قلي نمودارأو سعت ىدعل لخدتإلىأ

 ىنارعللا نع ةرخالاتّدَسك تعدّاو اعْدُحَق وسلا َتعدَخ و ىنامعلل نعهذه تر اعل <رلا

 داش مه بل وهدضدن "اك ذتماقق ةوسلا تعدو سلا مرام و عداشد ساكُّل و

 ةعداشف وسلا لاق ولاق لا وبا يدا و لاك ةنواتم ماى

 عفترااذا رخو عدا بلا تان واود اون ءارغلا لاك ءالّعبالا 'يشلا ىلع رد ملاذا
0 

 عيش عدل جرو عا نء فالعالو يصبغ ىلءباودل و ةيسئاملا سيح عد اوالنغو

 خا !لوقفليقوارا 0
 همز هس ءّ هع

 <ج هقنا عرج ربع ةسااةراشس 5 هتسعَتدرْأ اذانيملا

 دويل

 ا صر بي وه

 نمةفص دع, نوكمن اذه لثم فراك 00 رحمه ضي عع سعب عود#رعغدارأ

 دايخ ايضونتبسكا متوبف قرع عدخالاو اعد ملاعتنأع عاوقكهملا فاضملا ظفل

 امهدخحا 1ع رسل تءق ةواع رو قتعلان مةماخلا عومي تاب ار ن اعد الا ضو
 مف

 5 هس

 لهاكلاو ناعدحالا ىلعم ةكحادنا ثيدحلاىفو ديرولان ءةبكش عّرخالا ناله بحاصّفري

 اسس 1 رع جب 17173

 ناءدخالا
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 ا سمو

 نيالا نا ع ا ا ولا ال يلا 0007 لات 0 211 020
 ١ كيل < دي 0 م ل او و عا ا

 ك7 (عدخ) نيعلاف رخ نب ءالئالصق

 1 ءاوشامو عدد لاالاامسا لعممت أي هن وبسلاك هية وت بلا ىصقأ ىلا ل ادلا

 فل ا ىكحو الاثنا هورسكمهنأالا م طلاوا_داولاك عدلا فةغل عدو عّدْشلاو

 رح . الا اب علا أمهةلنسوأو ىنانةلارسكلاو تن هلا ىففاّدخاو ىوتعلا نملسوأ

 نيالا
 1 ١ ًاوتانج نيب عدتف #3 ٌتسيحامل لوطن متقاك ودق ءابد

 0-0 ا ل بحلا ٌعادسللاو ملكا عادسقلاو ةئداتلا وسلام

 - وو

 بضل! عدل ئمعلاوبأ لاق نست الل ارى لخدفناسنالا عر حورتسا عدلا

 ديز وأ لاق ى 0 راك [أبضلا ىفوهر هساككى ىلا كلذكو يوت راو فل _تداذا

 محملا ارح يق ىلع ليصل سجن شرحا ي ىعدو هر سوو ااولاقو

 حر [وهر قعد ناسنالا عير رحور ارو ةيحكاذنأىربوهو لبقأ اانعرفتوصلا

 ىسراغلادشنأ او

 عداوألا ٍبابضلا سرح ال اوأج 03 مهمةاودعلا بص شراو

 تلوق نموهو تبسم حش لئلا فوعوا سى عدس ضو مالكلاو النول

 رد الملا اذا بضع نم عد خلاق ىلإ ارعالا نبا لافو رهظ, لو ىراو اذان الف معد

 هلئمولاف عدلان مهيلع

 بالله ,فرطتامم 5 اهدعي عادلا دال لع .
1 

 هل مدو

 لمدأل ىذلا سلسل ناكل دا انتم ْونالوار حلال داك بّصاهنا لوقت نرعلاو

 ناعتورلافذ-خأاذا باعثلا عدو هدثعام ريال ىذا ةهادلا لجرلل برضيراقلا هيف

 هي“ 3

 نيد وسلاف اة ا م عل : لا عدتود اعد كوشلا عدو

 5 سحا ارغب فص لهاكى أ

 و 1

 عدَسوي زالثاو 8 رابط 3 همعْط ذيول 0

 نميديسافلا عداشلاو دسك او راع 5 ءالأنما 5 0 طاغي هنال

 نمثور هظرام 1 هريسعو ماعطلا

 نبالاق راسلا باذعملا مه 59 مهمعن هنلادبسفأ رفكلا نمثو رمضياعناميالا

 لاقي نمأث ىلمعألجرلا عدو نامبالا نمبلقلا عم مكاو قدا عنم عدلا ىلارعالا

 لجر غةرت يدا ىفو هرطم لقاع دس نامزلا عدو عتمو مى أ عر مىطعب نالفاك

 ١  1عسان نرعلاناسل هدكال (



 ردح يي املا نا ا يللا 5 1: 71

 (عدخ) نيءلا ف رس ه« ءاختا لصف 7
 11 و تو ا وا ور 110 031و ووو وسو

 مو و و َء 17 - و ا

 لدحر وهن هعدذتام ةءرشاو ايخ تاك انا عودشو عاد لبر لاق عدا هنعرتو

 نع عدو عادل روارثكح اللا عد ةعّدخ ا رثك ع دع ناك اذا نيكستلاب عد
 و د دوم

 هلوقوءاهرغتة أر 007 ارك وشو عدت قالا

 بلاس

 عداولتا نو. نطو اع * هيما أل يلق ىداولا نم عزم
 و و 1-3 ىو اوم 5 ه> و 2 39 <

 ةعدخو مصفأ ع ذل ومحو عا نط: هلا لو ر طنلا٠ نمهقرتسناععدذتامنأ ىعل

 نممانعفةبعدخ لاك نكةعدٍلسو هيلعهتلا لص خلان : عد وزوبلعت لاق هزمه لم

 . 2 نيصص ل بس س و

 اهكاوتاءاورلا حدف أو هوربث الانيا لاو هلاف اهل ش قب طعو همدقتلز 7

 لورد 5:

 "اعف رفلادحأ عدخاذاو ار 0 علو :ةنهالجرلاقياك عدو ةدارأ دش لات نمو

 بركن دعم و رعلاق اك اهلهأ عَددتا ماراراتعدخلاو نمو ل مسالا اكف درا ىف

 3 و 2. ايل

 لوبا هد « وكامل
 و صرع

 و رك د سو

 رومالا برثااضي عمل اوان ةراصو ٌقْذَح ى>ةرهدبة هب رَخا فعدخ عد ل-رو

 بدؤذو ألاف
5-+ - 

 عدت اقل لطبامهالك »* انهدلش مكاو وبوال اان

 3 عدشدق و 0 هوءاهد بح اصس 2 ا عدم لح .رل مش نبا ظ
 < 0 كلا 0 ا 9-8 هرو ,

 0 ا 6# عد تيرأن ماع 8 35
4 

 نم عداخناو عليو ع عديوتديو لاذ لجر فيظو ف هبسعلوزينأوهوعلا وعول

 7 و ىو

 عدا قد 0 ب لا عدرا هتدوعقلويالعذلا عدد تكلاو علاسللا

 حامر طاال أو هل ٠ نسعي الدصقلا فاختر احعداخو

: 57 7 ِ 

 اهيناذاف :وفايوكو ىسست # اننا رك[ ةعداش ْ
 9 ع اس8 ير - 1 يي

 قدر طلاب صن رعاش لاق ىرنأ قوة رم نيت ود قير

 و« : و ”دد 28 2و

 عود ورعاه نعتاقاذ 00 رئاد عدلا سرادن مو هركسدصو

2 2 
 ْ -ٍ م6

 0 ثلث عدو هلىد_ةيءال عدا امو ةيماسهنمل عفرتو ةرصردتىلا قونلانمعود- اةناو

 ه <89 ع

 نوكيىدااريغصلا تيملاوهو عدلا 0و ؛ىذلاءافخا عداناو هنسقشأو هنتكه نعد و

 ىلءعضوب ىذلازن الات تام عدلاو ةنأ' دبا عدضاوهفو هعدوضتو ربكلاتدبلالخاد

 شرَلا فرط ندر "ايلا عضون م هاصقأ هي غلسبالتدملا ىطئاح نيب تاي طن احلا شرعلاو سشرعلا ا

 لخادلا



 م

 © (عدخ) نيعلا فرح # ءاذلال صو

 هوه م
 هم ما ضوس م هلو ساو ماو 28 2 و

 مي لعاب ىلهذلارابأف ميهدلا ىلعم ردا

 ل ؛قواهقفسمولا ايقلاهباشتم باك بوح ندم 'رفعجو أ لاقل ا

 ةد_د- اوهءابلاوبىازلا لمدن سو دس ننام نب كلام ني ثررخ ننال ةباكع نة بلت نبا

 علتخ( علتخ) ءايلاوءارلاءن ابرلا باكل دقت ىف ىلا دج أن بماشهد ءاولاوب؟ ىضان ارك ذو

 ةنالف تاعفامةك-صفةس ارعأ تأ اتصو مسهل امال تلق متاح ونألاك ودا ىلاحي رخل درا

 امنأدب رتترهظتلاةفتعلتخامت -.!ةذةعلاطدتناو تلمس تااتف اهعماهارأ تنك ةيارعال

 فالشراهظإ عددا «(عدخ) بلعت نعم“ ا عبو لحر (عنخ]) ودسلا آتنا

 7 نإ را عم سس 3 صال رص صا نس ع

 43 و ةرلاكا 7 سلم 0 2 داع ده عدت هعدح ديزولأ هيفدعأم

 .ّ و ندع سرع 5

 .بدارأأة ءدخوةصيدشو خفر فزاجأو يف اعدم ند عد ى هادادقو 5

 عاج

 تالاك هعدش ع اواو . واعادخو ةعدا عدا لهيالث يحن ميلةخوهوركملا

 تيقاع هون د>اولإة غلا ىفاريشك عقب لاثملا ادهنال نيت اريغل ُلعاسراجهَهان دوعدانم لحوزع

 لوقت برعلاو لاك .هللاتوعد و هللانوعداط ئرق ىسرافلا لاه لعتلاتةراطو ردا
 هانعم مهعداشوهو هللا نوعداخحيىلاعت لو هج وبا ذه ىلعو هعدّس مورت تنك اذا انالفتعداخ

 مهعادخ از مهل ىزاحما ىأمهل عدافن اوه هتئاومننا نوع مهنأ مهسفنأ ف نورداسةيمهنأ
 ٌْ ىعارلا ته ىوررعث لاق

 5 هم م8 و 0 م(

 لوُحْدمرعلاو هيماضعلاحار هكر ةرومهلماوق ادا عداشو

 هلوقفل.قودإهأ نم اول ممن أدجلا ارى هرمسفو دا عدا ورع ولأ فدو را

 عع , الان وعدا لسقو هنن رف هةعدخ وهللاءاسلوأ اوآ ن وعدا ى ًاهللان وعدا

 نوكيالةمنملات أى رئالآ اسكن تاو *« ديرو" ًاهدشنأام ةلالدب نوعد- 2

 ندالا لعسفلا نكمل نا ولءاف ظفا ىلءنو كيمو أ الان اوعداتاموهلوقكلذكو عادة اهنم

 ىناثلا ىلعاو رج نأ ظافلالا لك اشنل اوراس اد قاوناك اذاوكلذكل والا ناك اكدحاو

 هلوقومغرد> عملا ه :تبايقملغ طقاح وكلذ مرن 0 ابلط ملا ف مصيالام

 انيلهاملا لوب قولك 5 نساعد ناوكاالالا

 نا 18 سدل ص اصق الا ومكلعىدتعاام لعهملعا اودّدعاف مكملع ىدتعا نكل.زنتلاىفو

 عدا و هلاقي ومالا ةعيدّللا ليقومسمالا عادبلا 6-0 1 ردسملاةميدقلا وعددا ل.قو
 و يلا سار و

 عدخدقهنأى أ عدشلاو عدا دو أضعت م طعن عدشم هوتلا عداد و هيتدسقت نمكلذك :ربىأ

 ا ١ 050205 ا 0 777500-7000:055609050800750257000135505505 1958 هتان 600م ست هس حجات د عع حطم

 سقويىل اةمسن ىشقولا هلوق

 رطنابرغل ادلب ديدشتلاب

 هدتكت وقام عم ىف هتحجرت
 دوي
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 يع ني هادم

 ىتلاةضسنلا ةمشاح فتي ًروةدحاو لكى نافثل:ًايالءاخ او نيعلا ىرعزالا (ءاحلا لصف )إ

 حصاذهو:أسأخا لكم شيكل ا ل عابأ نأ ريا قماوبأ و داهمتلقن

 اذه وانمء انظف مهلوقىف نيعلا نمةزمهلا رت برقا هملع 00 ًاولاق هسدع

 هفرعأ تسلءاكح ىذلا اذهو ىناجرخا لاعتة لكى نيعلا عمءابلا عمتجع لكلذاو ناسلل ا ىلع ٌقاش
 راما كلاب اوقتنأ عجل نزوةًاحأ,طارداونلا باك لاك امناوو رعشال

 اهانبلارمولا لثعن تاكلااذهىفو رع أ ممر
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 لاق عرج عوجبو عابجو قوت عخباو كو أر !1وٌتاعوحو

 - مهم سامد## 8 و-

 4 بءوحوهعاح ها "0 ْ 2 !اهتكط ترذان +

0 10 

 2 هد 2 0 عع 0:

 ير ا 5 نا نق اعالا لاقو
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 مدا زاروا لثملا ىلعشطعكم انشا هئاتل ىلا عاج وبنت لاك :اقللا

 لورتملا لعفلا رامخا ىلعأ وصتملاردادملا نمودو هب وسسلاف هديك ًاتهنال لوالا لمقرخ خ ديلا
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 م -

 (عدنج)  نيعلافرخ م« محلالصن__

 ةملكلا هذهنبب عنو قاشتا كلذامناف نيدفصبا سل تاتفر ««تام-اق“اعجيو عج أاماف تار تينا
 82و هزوذوسوعر و

 عجبو ةعجج عج عجو حامقلا فو ءاعجة طل هذه كلو عج لاملا اذهل لاتيوابب كو

 فا الاريغب هق د معم وو اقوراشالو ذر تيما لاا ًارلوقت ثوملاد_.ك اتىفءاعج

 ”-- 9 ع

 ل ويشار قرع لادا 1

 2و
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 هرن-غنوكناك الوعشمالو العاف نوكي الو هسنعالو هيرمصالو أ ديال ]قاما هبات ادكأنالا

 4 8و ع هسمدوي 2
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 أ فئاالاءاعجا اوعمدتد 1ص ناكوءا «جثنؤملاو هظفان مدرفم هل سدلو عج ىنسع هقدحاو
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 م-ععجأب موقلاءاجلاسقيو عج اهعج اولا مكتصاونونلاوو اولانعسجأ اوعجامءانل و
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 ىونلان محب رخل ختان الفى :لفرالودل 0 الاعب يلا عمانساو

 نم عاصل اذان اولاقت اذ همك انامل ضل نانا ثمن طا هعمأ قرعتال

 مهاردلاب عشب ووشا ردلابعجلا عداولءفئالف ملسو يلعهتلا لصدّننا لوس رلاتفنيعاصلاراذه

 ٠ لذغا ن الف ضر عهببارثكدق لا ةد عجب وهف هما فرعيال للا نم نول لك ىجعمالا لاق انج

 هنءادرلالا طكتامو ه.فانوغ رم سلو ةقر معاون نم طاتغ رع عملا ليقوىوألا ن نمبر

 ةومص2د سو < 9527
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 هيدكو د عيجو اه وطعم ةرثنو ثبتنا لباب جلا هسشف“ 1 د اهيفناكمىلااهيسن |

 نمهلقامهيليهنكلو ةفصب تسلو ةطاحألا ىعلادلا طافنلالا نم عج أو مهلك اعمج واج لاقي

 ثوعج 6 اوقةفصن سلهنأ [ىلعلبلدلا وةدعصن و ولالاق كلدافدب ارعإ ىلع كر رع ةوءامسالا

 امري وددس دنع ركل ةفرعمامهالكو اعجب ئالاوارسكمناكلو عج اسيل ةفصناكولف
 ديكوتلا ىلع عف رلاعجأ و عجب ار صقلا نبع أ ل اوةناعيجبفيرعتلاو ريكشتلا امهيف كش بلعُت

 عجانال عج نمالودستوكيللو احول واج نع لودعم عج عج اولا ىلع بصنلاو
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 تافصلاوهاغ |ءالعو لعذ آبا.ثالا متمهنزو ىف ناك امريغ ىلعدغللا ىعقودراوتو قامت اوهاغ ا

 ا 01 م م سس عسسل |
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 ىذرسابعنبا نعىورو تقول ف مهعدقتل مهابنف ليلا نتن لمقر ا قيدواطتسي

 ْ ملسوه.لع وانس ىلعدللا ىلص مدكَق لس همف عجب ىلاعت هللا نال ةعدلا م وب ىسامنا لايت ابنعدقا
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 حارجلاوبأو دايزوبأ ناك ىنايسللا لاق ةودذلارادىف ىدقىلا عمتجت تناك اشير قنالة عجل لصالان ضاس
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 سدو هس 2

 هفاع نانثالا ىذمل اوقيدانز ر _ ؟ناكفاذهدعبا_هفافاتخ ١ اوثار كد ,وتادح -ويقهسفامع

 امهفامنانثالا ىضمل اوه ؛حارخل لثأ ول 1 ناكولاك سجنا رءاعبرالا كلَدكَو همقاعءأنا اللا ىضمو
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 6 راكي و عمن وفاه سنتا ىتسو نويفاماعبرالا ى 2و نيفانع# ان الع || ىذمو

 #_-- هم و 12 87
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 هس سو صوو

 ةفرعمأ درا محبو ةماقلا موو ة#ما موو هدو سعب موصي نمتىأ لا خفبايعج كنال

 بيؤذوأ لاق تارعك

 ”- 5 س

 لحسابي زملا ختم اذار ميصأف 37 انسياب اممم َتابف

 سامع ْنباثد د>ىفو اهب سا || عاما كلذ, ةفلدزملا تدعو انمىلا مغ ىورو

 1 197 دعس ل ل7 نجا 3 0 تت 5 د عم دج وج ووو نص م ومع فاي جور وج وعمد هيو نع جعل

 ىكر



 4٠4* (عج) نيعلا فرح د م1 لصق

 اوعجافزو< ولاق مكس أ ىلع مكءاكر شف ظعب هناف ةلوصومفلانمكءاكر شو مكر أ اوعجاف

 | هللالاك نوعومجم-فموةلا تعجب تاق قرش لا عجبتدزأ اذاءارفل لاق مكستاك رمش عض مك أ

 ىذا! ىلا تدل اوقكلاملا تمحي تاقلاملا باسكت درأأا اذولاك سانلاهلع وت مون كل ذىلاعت

 اوت كارب ناموا هلالافو فرفضتااءالام عجزو < دق وهدد عوالام عج

 لاق حوردلا ىلع تعجأو حب ورخنا تعبأ لوةنئشلا ىلعةعزعلاو ماكحلالا عاجالا لاوتانص

 عمت نمثيد ملا فو هب محلا م 5 نما .اوعدتال هانعف مكدسك وعمار
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 هيلعّتمر هزءو معمر أو ىأرلا تعجسأ : 4 زعلاو ةنلا ماكس عامنالا ةءايصالف يدلل ممايصلا

 هلو هو و ةعو

 0 ةايلاة اليك دست كك م تعجأ كامن بعك ثد دح هيمو ىعع

 هردي لحي نادت ولا اقرفةمناك امدعبا عجب عج أم سعأ عجسأو ةماك الا ىلعمزعأ لام

 ل لشي اهاعجيإ_هحىأ هعجلأ مك صالعمزءالفاذك لعفأ ةره و اذكل عفة سهل وقف

 يي ل 2 م 29 0
 اهبعا ص ى هقوفمم تن اكحو صوصللااملعرافأل جلا موقلال ب اثرلاوتلا تل
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 رتل ئشلا عمت عاجلا وئن ىلااي_ فتبدأ خجباو رم تاي لوقيمب شلال

 ى ل اوةفلق و ىطمملاهلعم و وزعملا ى ًارلاكق جذ 72 3 3 و اعمج قد داعم هتلعحاذافاعمج

 د ا

 ءائبلا تملا ودامتألاَن ماع علب وهلا تعجسأو

 مه تىاقع

 صضرالا تعج واعبججا فس الا دا :اولوسلا“ اميلاو ريدغلا عجرلاو تسد ىأ تعجسأ

 لاهنتوا وك هاهو سال را ارطالا عجأوأ "لد امس

 د هو 9

 ليزنتلا قو هنمّةضمقىأرع نمةعجمو مهعمجت ىلا ىهامم ”اكهوحنو لالضلا فو نور ةدالو

 ا زاخ الهأو مصاعاها قبو شمال اهنننة ممل مو نيةالضلا ىدو ا ذااونم[نيذلااهيأان
 - م ع 2 2 30 4

 اهؤرقءادهل اوللصالا ىلعف فذخ نمو ىذلا ةمذلا عسن |ىلعد نذشعج فيفضل ااه يفلصالاو

 00 ما . ع 1 ماع 5 هو
 ا ماويهددعملا اولاف نيدإ اولاقاناوص ناك مب ىرقولو ل قع ىرهغل ةعجلا مولاتي ل يقتل

 ١ جيجل هيدب مي ريما ج عبسي يصر 185 ل +

 ( عسات برغل اثناسأ ب 0ع (



 (مح) نيعلافرح « مبجلالسف 0
 5 ءو<

 ديزولأ :هلقشم ىأ غجبو عمج ىهوا خطب ىفاهدإوو تنام ىأعجبو عمم أ رأاتنامو ئضتعي)

 نص امري هريغو 11 اًمخاماهئطب ىفاهذإو وتقاماذاك لذ 00 اولا او عاجأب“ اننلا نام

 طر ارذع ىو ٌتةلَط ىأ مم تقال سفاري ليا ادع ميد ل رلا قاطاذاو

 لاك داواهتطبى عجب ةقانو

 وانو ب نيام كوارع 8 ايايل مسكر اندر '

 يصل عما 2. :أجةيادو لمتام لون انالا كلذكو وبما عماج ةأرما اواهدلو تملأ ىتلجيداشاو

 قوبل مح ري ىذاار -ةلاوهل قو همساف رعب الرملا نم نول لكعجباو فاك الاوح ع

 هيلعدالام عالا ىلع ةعماجو حاكشلا ن ءةباك عاج اوٌةعمان واهمكناعاجبوةعماجت ا هعماج 1

 لائروُرَدا عم ىتلا ىهلبقو ةهظعةعماج جعار ورد هاكر د لاو عم عسا

 نووأباوناك اذانالف با عامي نالف لاقوة لكلا ىتا م عاملا اربلاربكأ !قاسكلا

 هسنمقبيرلا ذا ىداولا مم تساودلك سد: اد الملا عم كسا ومنه ب سلاش اكد ددوودبأ رولا

 جيو ليلا ىداولا عم تس اكدحأ مهتم قري مهلك او.هذاذا موقلا عمساو لاسالا عضوم

4 
 :لّرم عج اضي ألاقي و عمت يهالاو هله سفن عجب هن اك ه#لع مزعه سلع عجأو هعجأوهّمهأ

 ساحل اوألاف ارتي عدلا

 عمن قبال ال اه ايافنو جاستا و ول

 رخالافو

 عمم ى رش وامو وب نود ءأله 5 عفن البا وار عشت .لاب

 هنال هلا دبعةءارقىف ىه كلذكو لاك مكءاك رشاوعداو ىأ مءاكرش :ومكس عأاو ءجافىلاهتءلوتو |

 رعاشلال اق تءجيلاةياهنا قاكرش تعجب ا!لاقمال

 ا واغسادلتتم »* ادغدق كدب تلا

 تصاولاق مالا ىلعةجزعل اوداد تالا عاملا از دلال 0 ال عرلا َنالاحتر الماحوذازأ

 ءاّرذلا هلاق ىذلا قدس!وب لاك م 03 رشاوءداو مكس أأ اوعج.أفتاقكناك هم لعب مكءاكرش اك

 اوعمد ناله هءاك رش نوعدياوناك مهمالهلةدئافال الكل ناله 5 ءاك نا اخاف طاع

 0 ىتسرغلءاعدلا ناك اذاو مكشاكرش عمم 01 اوعج أف ىنعملاولاكم هاله

 ارق نمو لاق المت عاقلاللا تكرول ىنعملااهعضرلا 4 فو ةقانلا تكرتول لوقكع م ع+

 اوهام ظ



 ا (ممج) نيعلافرح *« ملا لصت

 وم ميس 50

 ملا باشعع اناشغ هلوق قدس قافصل' تام :هماماشغ هد ا هعد و ا

 ساسالا فددشتا د 0

 1 نقافصلا تو ترب ىمموأار طموشوأب رثلارطم ىلع ن 2 رثلا عاجن وك. دقوأ 1 200 لذ

 هعفصم هتك لق وسانلا شالا أ عاجلا وىلارعالا نباهرمسف ةريدسالا 0 اوقلاا د .وهالكو همصخن و رطتش

 5 0 50 ١
 بريل صد ى لا تاسالا نب سيقلاق سانلا نمنوق ره لا بور ضلا مه

 ا 4 0 همه 0 سدو

 0 3 ةيامابلو انما يح 0

 عاجل اًداخمالاّلئ اقلاع وعلا ساب .عزبا لاق لك اقوا وع م انلعجو لد زئتلا قو

 ةئاتخلا قرفا | ه.دارأ 1لدقو .داولل لصأو بسلا اشْئمدارأاو 2 لصأ عمت ديد ثنلاو مضلاب

 تاعاجساك ؟ةراملا م لج فدك | ترباشيالابجلا والاكس انلا نم

 - ه5 هس تاس ل

 مشل شو عاج ضمنا تش ناو عيبام لكوةريسق حاجب رماوةقز ةدم شلت يق ند

 وهو مضلابفكل رد رايات وفكلا عجب جم هب رمضو عجب كى 2 رجلا

 2 وهن و ميلا م ت١ 00 020 تاع او :رمضاذا موعاجبأب هون رض لاقي ممنهج

 1 وم .نلا تاغ تدأ ارت د دسلسا ىو فكلالمل وة فكي جهاد مهتيطعأ

 ه5 ها هةهوىهةو

 لاقو هةيسعج ءلمقْس هل الفءاجواههضتو عب اصالا عمن آوطونيتكلاربج ريع

 م هذ سو 9 # سر 2 وو <

 اءراع جي لئماسأر بلت 3 2 5210 لاذ ىتاعقامو

 9 هلوهمد . ىو
 نمدعج ًاردفرصنااسإ3 سرغملا لص هنعهللاىةررعع ثم د>فو نمش ارعن ددعجو

 هيد عملا ل ًلوقتو تضيق اكو دورت ةنمةعجب نطعأ لاقي ةعوملاٌةعيل ادصسملا اصح

 لاقي راهظالا انكر 9 ”الف عمت ىأ || 7 ةمالفرسكل اومضلاب عبو عم_<نالف ىب أو 011 ء
6_6 

 لاقفءاد مشلارك دهن لسوم.سلعدتلا لص بنل ثيدحفو دحأ هيرعب لواموةكمن اك !ذا كلذ ش

 تتامامأ _هملاو ملا قا سكلارسكو داواهنطب ىف وٌتوعن أ ىنعد عمدتأ رات و نأ مهنمو

 رد وة ىتلاذارملا نوكست دقو ةراكبو ل -<- نماهنع لصغنمريغا هيف عون وش عم
 أ هديراذهو ةنملا كسك ا ورول>داهستالو

 و 0 مرح

 مار يأ عجور نسينا تتابوتيسامدي ري طق: أمات دمام ناسكملا ر 5

 ان

 ءارذعىأ | عجب 56 هيمى 1 ريمالا هللأ لب لص لماعلل جحاممل | ايما لصسم تن ءانهدتلاك اس

 هوويسوييبسوسسسس جبس ههسسسساس جمس دس سس هس سس بسس سس سس سس مس سس سس



 (عج) نيعلافرح + ملالسف 1
 ١ : : < 5 7 223 ٍِ 00 اا اما 77 72

 ا ا ََك 25 و صم ماع

 اذا لجرلللاقيو ةيراجلا كل ةلاقيالو هبابستة باغ لبو هتسل تونس لجرلا عمت اوءاسنلا
 دى سدو

 ددسعول ادن أو كلذدعد له عيب هت تاضتا

 اجو مالا العود ل تعلم اذا دن قوطي كامن

 و سوو

 كلام نب سنأ مسن ه سنع هللا ىذر نجا ابو 0 عسج ل-جرو

 هد)وسص سوم ير ع هس و هوو

 سد ىلا عجارريمضا اوفعضب لو مربي 2 امني دامو وهوهنعهلئا ىدر

 رسغءاضعالا 1 ىوقةكر طاديدشى ١ دحم ىشم ىشم اذا ناك لس و هسلعهللا لصهتشصفف و

 ةفطألاناىأ امو نيعيرأهم ناب مم ا ل خيم

 ل درت ملا مسج ف ٌثراطا 0 اا رلافتعت واذا

 نيسعي اخ ا ايل رثأز وك راهعجي كاذف مح .رلا قا 5 ”هزمل نيعد رَأ

 ةعمت#وك ارا عسج لحب .رونيعنرال ادعب قع مر ري ويمالاو قلقا عن ىدهمف ةرمكلا امول

 دقو 0 سلام هنالدل تعن هلهأ عم ىذلا عماش: ممسملا اوهرمشتتع سيل هديد#

 ا وتاتا رتكح ةفاضالا عمال اد_صسم تاق تك ناوم_ضعبهركنأ ] واوكتشل

 هتسفنىلا ثلا ةفاضإنال نيسقبلا ئشلا قحو عماملا مويلاد جسم عني يلا وحو

 فالت+ال هسفنىلا“ ثلا فيشت برعلا لوقا هلاناكحوردقتاا اد هىلعالاز ونال

 رعاشلا لاف 6نيطفللا

 ةيرافو مانساهتماكضريس « هتادلخلا اها ئءاؤلاتلقف

 لاقيالو لاق ثمللا ع نع ىرهنالا ىوروناظنللا فاتح اند اذ اىلادلحلا وه واصلا فاضأف

 0١ اومابملا وشيلا كت ماع زاحأنو دوهفلا ىرهزالا لاق نامت

 لاق هناك لل نيدلا ىعموةسمقا انيدكلذ ذوىلاعتلاك اكتاغفللا فلتخ اذا لاوهسفن

 نيوحأانمادحأت العام لا ىاادعو هقدَسلا دعوانا اموةهقلا“ للا نيدلذو

 و عاجو كوالا ةالصلاو عماد صنسملاو قدّصلادعولا ؤهامتاولاك 00

 هل ىلع ددحاو عضوم ىف هفعارب عم رْملا ع ا ًارناسنالا دج عاج د 2

 ةمرلاوذلاقو

 سمت افلا 7
 فارعالا نبا هدشن هل اود ةواهعمدكتا رثلا عاجو

-- 

 بمو



 1 (مح) نيعلافرح« مملالسف

 ار را ل و

 ا طقاسن سفن اهنكلو 35 ةعبجتت وع سفن من اوف

 ثيد>- ىو تحا ردو ,تنئالادت 2 وحلا فد>وءاهلا قالب نغأ امفاعيجدأر ا

 نبسقلاق قرنا ةضعسمللاوحالسلا ع ىأةماللا اعجب نيكرشملا نمالجرناودحأ

 صاع 9 ىبنو:ةوهوداعم

 و

 هينسن لا كتلتف قرت عجب تنأواذهن علت « ىف عاش سدت مذتف
 0 ١ شيخا عجل امدارأ 1 ق ةوتحو تنم يباح بفعل نم مهم 4 اىأعجتمبس هلثيدجلا ىفو

 ِع
 همت داعم حيردب

 : 0-0-0 دسالاق شمل عجب و ةمنغلا نمشدملا,مسكىأ
2 

 لآ !١قاعدانومهال د 0

 و نثثمع م وسو سو م هم

 اهماشو ميو ردوغفا م 3 اوركب 0

 سوثو -ّ

 لاق ةعمجت ةعاجبلباو
 2-0 و قس و وم عم سيم ربع سا ع

 ع و9 دوم

 رصز لاف عاتجالا سل 2 ةعمجاو
 - و < ب ةهرو) م ضسمة 22 وه : 5

 او عمت لك قوكل * عفربواررش مران دقوو

 كلل أو ماحب ى هلال : نمعقجاامتعياورمقلا شالا

 هوم

 عاجلا عطاتض اهلا ثعو 3 عواشلَخ بسلا

 « عياش هوانا مالا :
 5 تمد 1

 ىاست ىل_عتعم42 ثيدسحلا فو لاا نر طلاىلا ىدام ,ىذلالبلدلاعيباشمل

 6 عردلاو ةمام-عل و ءادرلاو رازالا نم م سانا ل اعرب لا بامثلا تنل تل

 0 مس مو

 نس نس نع يلين ةرايل كاذ لاقي راهو: عرال تسياباشلاةرلا تت و

 2ةءو

 عامجاالىأد_هيامفان :عاالور ردى ا هل يف و هل راك لكددع ةعاجملا وءا انتل

 عاج رجلا لاش ادد ع عجتام عامجلانال هب ةبسالاءابللا ن1 عاجلوت وعد هيهات ] عاج واهل

 هما ## سود

 ةبالا يف نيسملا هلوق ةلال_ثلااهعامبىتلا اوال ذهول هنعمتتا ىضيرني_سملا لاو و هع ىأمالا

 اهعانج ىتلاهلوقو نسما
 ةيتك اهعاج ناف ةب اهلا ىف

 و 0 9

 ب

 كلذ لا يالوهدسُمأ غلي ىذلاعيشملا لجرلاو مزالمع ..هناالا عمم كاذكورانلا اهداعبمو



 ةياهنأ اًةرامعزادعالا ىلعهلوق

 وعي ومعك زدحولا ىلع

 (عج) نيعلا فرح #3 ملا لصف 4ةةؤ

 0 8 0 م

 اومحلو اوعل ميلا دب علا تءمالك ةسفف
 م“

 هدجوالا 20 10 ل امش نم يبل هكر ابلة لو فذ-ةاو خلو دارأ

 د - 5م هدا د -و 0

 "يدنا تعجل وقدم عار سانلا ةعاتلب ا عباد عاتبو عميل بوذا هاما سانقلا
 و 5<

 رغيف كل ذاولهعتسا دقو عولاك ةعا ,عملاو عيمجاو د 4ع ال دم هعجو نوع !عدباو

 وهون ر هبل عمت خاب أ ىحل_بمنب هقلادبع ًارقو تناسب ذلاةعاجبور مشلا عاج اولا تح سانأا

 اغلا نمامهوحنو نرغملاوقرسشملا د ةالع لعق بانى دشن نع برغملاوق ةرسشلاك ا

 اهسانوكم ممل ون نوع عبي موق ءوقو علطم و علطملاش» عم د عض 2

 ث.حىأ ىئتكو دا 8 زراف هللا و همفنوعت < ىذلا عضومللو سانلل

 هنلامادأل وق ]وعت 000 وامام نس را لوا ونافق

 ىداؤت هذ ل عماج حأ ىلعهعماوناك اذاو لي زئتنا فو سانا خمجت عماج م | واكس امّدْل

 صلو زعلان لعأدت اووهلاكة-عمخلا فكلذ ناك ممضعبلا# حاجزلا لاق هونذأتسي
 اههشوبزحلا اوم همفةعاما ىلا حانت هف ل سو هملع هللا ىلص هسيبنعءاونا كحاذا نينمؤلا

 نا تبع هنعهللا ىضرإ رز رزعلادبعنب رعلوقو هولذأمسل ىف 00 >اومشدي لهم غملاىل جانا

 نمل اوشا كري وزاالا ىلع 0 لاعبا وب فرعيال يكس اننلان ال

 ظ هللا عجامونآر لا ب ماكل ماوجتنِوأ 0 هلا لوقنموهو مالكلا

٠. 4 0 

 ىرعلا أ اووفعلا ذخلجوزع هلوقك 'للقلا اضاغثلالا ىف ملا ىناعملا ن موه ةطأب ؛:ل--ورع

 ناكهنا ىأملكل |عماو ملكتي ناكهنأ لبو هلع هللا لص هتئص ىو نيلهالا نع ضرعأ و ١

 8 وص - 6 ٍِ

 هللا ثرد_1لاىفو "هللا باذاو ىلاعت هللا ىلعءانُملا عمدت "رآ ة رصل ا دماخلا ودخل اعلا
 5 8ةمو س 4 ىلا

 لمعي نفاهيفىلاعثهلو ةلرمشلاو ريدا نمءاشأ عمجتا هما ىأ تازلزاذا ءأرقأفةعماج ةروس ىئئرقأ

 لاقفاءاجبنوكن ةملك ىنندحشي د1اىو هربار رمش ةرذلاقشم لمعب ن مو ه رياريخ ةرذلا ةثم

 0 نها فو 0 دادا - 0



 (مج) نيعلافرح » ملال مف فو
 8ة- 9 سس وهو سا # مو ماس

 مروع وءاسفنملا ةعلعلملا ولعملاامهالك لَا اوعلعللاو سلا ديدشلا لجلا علعللاوأ

 لك ايلح ران دنعناك ياا عملا مسا هنا ىد_:عونيماللاو ميلا عش علاج كلذ عج
 مكو دوو

 رش لاك هفن قتل دفان اهندل ونطاونصت ةعلعل هش [ نم ردن طخماف نيطلا

 انتداب ميطا ضن لعلم ولاهّبّضلا اعلا ى ربئبالاكو لماع مالكلاف سلو

 فصّور امرثك أملا علما «( علب ) ةدئاز مملاوءايبلا للقتل مْنكسا ار عالا نبا لاهو نيط

 تلال لكان ايحلر نقم ال نيتها ساو لرب طخو كانألا 4

 نالف ىندنع وب فشل رباعكنو د :نالذ وول ارميا نعت !نالف ىد ىعتلأسنا

 دقّدعشلَح لارأعأ ةئابلاتتيكتدت ىفتااقف كرءال اوهام رج راناملا ا

 ديدشلا مالا الغلال ءالا نم عمنا و نسر راسب لت رااةلاوع < كسا والك تلاك الناموس

 لاق ءاهلاىتنالاو

 عقلا ةقانلا سو .ونيأو » هع رملانيأ وناطانغذ لاب

 يا ىرهزالا ءاه راغل م لسيقدقو نسا نوكحت دقانهت عملك نأ ىلع

 ةعساولا ىهو ةهسملا قونا| نم ةعقتلطاوز نزح رلااذ_-ميدهشتساو ةيقباهينو تنسأدق

 دشن اوةماشلا فوخلا

 بارسلا قارؤر يتشبااماذا هم .اءاطملا ىلعٌومتت هعمل
 لاعتعساولا ملا عمل او ظاغىأ عتابا دقو ل ومص هي مو مد

 هموم ءءء م يم وص دلاصا

 عفتلعفاهفدامواهنم «ب ريضأا 1

 مهسريغوأ اعمسناكن ا اظيلغلا مضخلا ميسملا تشل ل بقوماتلا ف وما عساول عتب لبقو

 ىفءاملا ناكمفاقلا كس دقاعاركت أ ىرأو هدشنلا ىلعودامنا لمقو معلا ةريثك ةعشا ابو ظ

 اعارك نا غفل ةجرتىفهديسنب لاق ) عقاج ) ةقث ىلعهنم تساوهديسْا لاق عئفلملا

 2 ردت نعئذلا عجب )ع ةقثىلعهنمتساولاو عمنا ىفءاملا ناكمفاسقلا ىح

 ىذااع وهناو عمسا و حبت كلذكوت وةعراضم ىه دعمدجاو عتجاف هعجأ او هعجلا واعج هعمل

 تجبو عسضوم لكن م عمجا ل سسلا عمم او د اولا وملاك ل عل ن اوانههوانههنمّةجتا||

 ءادّستلا عمضتموانههوا نهد نماضنأ اوعقجا موقلا يف زانههرانهه مدي تسلل ىلا
 8ةءسواو 8- )و

 ىَمَل اذاصننيدمتلاف اهلنةواهمظعمأ|

1 

 لاقل جا عاعلجلاو هلوق
 لح .رفسكو هسوماقلا

 مالل ١ مضتدق وهل مضيدق و

 سوم هتك اًضدأ
 ءاسفنللاةعلعالاو هلوق
 ناسومانقلا نمدافمسإ

 هسفءاسةنللا عع ىذلا

 لجر سك ع لعاجتاغأ سن
 نيماللا و م مل عاعلبو

 نيماللا حدو خلا مكب و

 ”رإ_ترفسك ةعلعلبو

 طقف معلا م كك هةعاعإد و

 هسا هرتك



 (علج) نيعلا قرح #2 ملا لصف 6

 تاع سر

 ىو روبد-وذم-اولاق امءحكسص ا ردا ا هنعمح مضعبلاق ىرهزالا

 سهو ووو 22 ع

 شتت مهضعنهاورو عا ن نع لهاا ميزا ل بيشو رب رجب تدب مهمضعل

 ىهو تءلاجو علاج 1 وت دلو ةعلاجو علب يف اعلح بر كلاأرلا تعج( عاج 01
 2 بريمو

 عياجتأ رماة فصوةجَتمتناك اذار بقوله تملك ويحل تكاذا كعلاج

 ةعالإلا ممالاو ير مداد ينو كناو لا عسا هريغن مناصحاهحوز ىلع

 لاق هَ عل اح ىهراهر اهيواهءانقا مسأ دنع تءلجو علاجو علخ لحرلا كلذكو

 ١ ع - 0 لل

 مروه 9 7-0 0 ءءء

 امك ىلا علت او 0 #23 ماسة سا #3 ئحارلالاوو

2001021 

 ةيعم وكلا لاق

 و م5 هم © ”سم

 امل ءاهروج 27 مكان دوعنانسأ تعسأو

 ةسوؤسص مص 7 0

 عاجت تلج د قورفاس لا علاجا ور-عوأ لانو ىن-هعد ءلخو هن دول علحم ىمدالالاكو

 دشنأو 5

 ل كا الس ا م وس و هع
 نب يع د 5 .اعلاج نامفسما الع ت رهو

 و عرق ووو م ىو س] تع و مس

 ةمسقلا ددع ش شمل ةيواسثاو عزانتلا عاجلا الا ننسالا مقاول ليقو

 دشناو *« علا باش كاددع شحافالو * لاك كلذ نمرامةلاوأ برسشلاوأ

 دهس رتوص

 دوبل مودا ةعلا كوزو ىرهذالا لاق 37 دهتو فت ةعلاجىدبأ ه

- 
 صمد 3

 هللا تءاجو ءاعلج ةفشو براشلا ىلا ةف-ثلاءاطغ القنا ملكاواهانأ» عر 1

 0 اخج ثلا مظلل :الثأ ملط ل قو ودى حاهنعةفشلاتيلقن!اذاءاعْلَ ىقولعطج |

 : مضلل الع رو ايلعلا اانثلا فا ارطأو لم سلا: مالكلا ن وكف. لعلا سلف ميملاوءاسلاب

 ناكو ةماجىنال او عاج .وهئانعلحرم 2 علجهنملوق ]ون وءا علة أع اوهنانسأ لعهاتنش

 لاك لا ايف أك اوعلانبريب زا ةفصفثيد لا ىفو عاج أ ىوخنلار ا

 مضنتال ىذا علجالا وسلجاذا ف شك 00 ودسلا نال ىذلا لاجرلا ن م علالا ىبتقلا

 هتلرغمالغلا عينك كلا عفو نكت اهلمأو ة فشلا بلل اوهل قو هاتف

| رويس فاعلا عبو اهستواسل ةفشلا ساهرا ذااهيذتو
 ' ٠ مالتو تول قل 

 كا لالالا ل ا ااا

 علولخا و



 000 ل 3 5 ١ "لروما و كى ان ا كل مولا ا ل م

 5 معلا _نيلافرب « ىحلارمن
 و هد س وهم 55 و 8 وا نإ

 ناع نمتامن عنف 03 رأى اهماعيرأ تل

 م 0

 هر نك مامر فورد عل < -ونيطاا اودو وعم امامراذاانالفنالف محو

 ةهسو ٠.٠

 3 ودعا

 نع نملاج ىلع بح 6 رحيثاك عام طب

 مهسو لبالا عممجو تعقجااذا لاما تاو هأة عملا واط. ةكرمم ضر الا ع نمعامشجلاو

 ركن سو لادو #* ا «رعاشلالاث ضوونلاوأةناناللاهكرحا

 سركاو ةخانالا نيب اوعمش ةحاذا ميلي 0

 عضوملا ىلع ادهاش ل« وهف ربالعتو ومىاولزنتيبلا اذهىفاوعمم ىنعمىرب الاف
 ساء <

 انكهوحلا لانة نتا هنءهللا ىذر ىلإ 3 عام لادم محا ىاممعتجو ند قيضلا ١ ندهن نع تاىنرلع تيدح فو حاصخلا هموم

 اضياةياهنل اولصال اف 1 00 2 ًاربعبلا مدصحو :دنعامد#ى ًاءازواجتالونآ رلادنعام عيني

 9-1 هو - - 25

 ىل ارعالانيادشنو امسح اذا اهففجو ةيشامملابعدتجو 5 اععشهز ءاغأ < ىدح 0-7

 8.2 5و ضاضصأ نيا 027 31

 ف رجل اهينعقيمر #23 بدلا ءارورابدلا لخ

 ه3 د9 وو .ةر ةوم. وة 0 و همو 6 و وم مي هسو

 نمو سل حاشمعامخلاو سحلاةءعخجلاو سورا عاج اواههوركم عابس او عج

 ةئااملاف رقلا ىلع قرشا هعيش وة ينم طرعغ ىلع دوعقلا ةفهكاويرشو أبا :

 هه 6 < سه نوم

 فب نأدعسايورت ادي ذنبقاديبع نكت تعزأو عضو موقلودب لهما

 ىل ارعالا سال اقو هسخاي ىعب ىمدالالاقو هحرخأو هز اىأ با اط ىلأن ب ىلع بنيسحلاب

 عج هلوةيدارأاناو لا زك شبا معلا لاهتدا دضالا نماذه ىلع وهف هيلع قص نعي
- 

 نسوا 17 و سو

 ةعيعنلباو عتباو « سدح او ردا اوههجا ذا هر سو الوق هنمو هسرح ا ىأنيسحلاب

 مالكلا راك, 'ىنللرلابرشيانثا كأم لثملا قو هوو حلا نو

 هباصأ غو نماكرايضرالا هس تريصى نعول راغب للا عمدتو لعفي الود ءيىذللو لميا

 3 ودول ؟لاهتهندف ًابرضوأ

 و هء-ءودك ل و

 عمت لرايوأ 1 03 براهذَنوفوت 0

- 

 لاق يولقم هناا اًةارد_همهلهنأ الوأو هد #تسنبالاق هس.اقأ- عش ىشلا مح (عضج)

 (عسان برعلاناسل 5 61)



 .٠ ان يع وح دك وو تروس ان للفلل ل ا ل ا ل ا مولا ل ل ا ل
 ا ا ا ل ء لا 1

 2 ,ىئ همه م

 ا ا ونيعشم وقْن نمْعْدَج وهن ئاعشح رسكحلا + عش رع رع َق 0 و

 يي سد 0

 004 د تبن فدل بالكد 21 ديوس لاف هلكمعشدتو لع

 2 "م 00

 اذاءانحاشتو ءانهانتو هعشاضت“املا انعم بار ءالا ضع لاقو سفن: ثيحو اصرحو اعز 3

 ساعسو ]

 ميقا م اعشاجتو هبف سالامو لادابلا قلختملاعسشم اوان ثطاعتو هملعانقياضت

 لءقوض رالا عاممجلا (عمج) مسن و رميا ”ةلظنح نب كلام ني مرادنب ع وهو

 عاجلا ى-مدالا لاق ىربنالاقو ةلصلا شصرالا عاما ورعوأ آلافو اهئم اناءاموه

 ليقم نبا تد .ىفهرسفاذك اهيدحأالىتا !ضرالا

 95 هم

 الكراس انج عاج تحانأ »* انتسمتلان اردكلا ةن وخلااذا
 م, هسم7

 ىرازفلا "كمن لاقو
 و سم منو س

 عاش مكتخانافاهميس 2 محرج | ثيدزب ضدي اديص

 ْ ءامتلا لا عام ضرأ سو

 م2 هم 3 5 -

 4 رعملابد دج عاج ن ذأ #3 0 11 نمىواشتث شو
 مد

 | ترابا عما : هودروأو 0 0 هو

 9ةءه-

 ءاملاّن[كلذو نماطت 1 ضرالان 0 و اا اوعي 0 ب نيستا
 ىو هم يسوع 28 صا صر

 عاجو عدت ناكموءأل ا عقم لعد 3 رار مودى أ موقيفهسيف فج

 ارشطنأت ل ]وقهّممو طم ع دحض

 اء < ةسومس ى8 م ناك

 لظالاه مف بق 1 5 خانمفاهكر اع و

 تلا نب نكاد لوقا ىو تيا ور ىونباذهواه دبات اهكربا

 هم 5 و مو هدوص هرم مح 2س جه

 عام ف برا * اهمعط قذيبرحلا قدي نم

 ا .2 هم

 | وخان ىأموقلا عمو ةلغيلغلا ضرالا فتيبلا اذهب ىرهوملادمشتساو د :وفرعالاو

 | زحارلا لاك عام اءاوخانأ ألاقف دق نم ُ م دو

 دود سا وم صو 0-2 هج هوي د

 بولا سوفا تان 5 معرس 0 عيراباعب أن ولعاذا

 2 وسل وقدم هو نيقا سل اونيعا اردلا ىعل 0 رند ةفط ل 0 ىعل اعد نأ



 وول ولا لق عي يدب عش طل
 اقل  تدا

0 7 
0 

3 

 844 (عشح) نيعلا زج د 0

1 2 
 را دارس يتلا طاع دول احبار ب ىعمىربنسالاق 3 هع ::هيدحتاو

 عاقب عينا نورتتلا ثيدجيقو تع 0 مسن مةدح اولا ادع :ز1 ار ةاوسمةعرلسا ناكو

 ةضورعمةيشش عزاخلاوةمئانعةغاةلاَكا هبفروُدت ىذا روحا عزل اوراغط عزج نماهادّمع

 نمي وهنم نشش نيد عضو ىلا ىشىلق واهيلع لمح نيكدس ندد لبق و نسب وصخم نيش مح ندد

. 7 00 0 
 ل-.قتةصوناف صرالا نعاهعقرتلا مامضقواهدو رعوموركلاعو رساه يلع عضوتلاضرع

 ةرمهناسالا لاو ضوملاوءانالاوءاقسلا فصن نم لقأ ناك امنيللاو ءاملا نم ةعّزاو ةحبزاج

 ةيرقلا ىف تعزو ل_ءلقئهيف ناك اذا نبل نمةعْرَج بطولا فوءامن م ةعّرحاةسلا فب

 فلاقال وةعْرج ردسغلا لاق وةعرجالا هبفقبتولاذا ٌض ودلاع ٌرحدقوةعز ر-اهيفتلعج

 لاق عرم ا موهدمس رقوأث لثلاى هوذع' رح ضوملا ىفلاقتي ل .هثنبالاقو ةعز -ةيكرلا 0

 ل و ه 5 مه هو

 ةضاملتللان مدهقخظملاةع' راباونبللا ن نمةمقبلا ةطملناوةفر ةلاو ةثكلاو ةعز 1 ىلإ ارعالا نبا

 . ع
 ”الاكديزولأ اهرخآ نمدعز رج ترقبو اهلقأن م ةعاس للا نم عز 0 سمو 7 :

 و 2-0 0

 ىو منغلا نمةعمطقلا ةعب رخاول 18 ا م باودلا لقب ىذلا 24 ااوهو عاز 4
 و هرسز

 ةعد زا انتم اهمستف غلا نمةعب رجىلاو امهذف نلمس نير كسل امكن م ثيدحلا

 هطيض اذ كهريثالان بالاك ئثلا نمل قااوهو هردكلاب هعزج ريغصت ْمغلا نمةسهطقلا

 ةعطقلا ىهلاقو ىازلارسكو ميلا عفبةعي زالاس راف نبال لما ىنءاج ىذلاو ارغصم ىرهوتلا |

 ىنانأ دادةملا ث هدحىفو ةرغصمالا ثدد_1لاىفاهانعممامو لاق ةلوعفم عع ”هليعف م محغلا نه

 1 هرب ةعزح ”راغصل ى هدعب , ردا هذهىلا ةحاحدي هنأمهن اوشخ :ءاصنالا تأبادجنا لاقفئاطمشلا

 5 رااءدحيلاةجل ميمون وص اعل هحرشو ىمومول أ هرك ذ اذكه نيل | نمرإلقا ْ
1 

 عزاخاوب رثلاو مقرا ىهو ”ارابو يا مشية عرش لسمك فأر ةءامرثك أ ندرك

 حيرخاملا ذاعمت ا ثد دا ىف (عشج) تاغللا ضعيف قورعلا ىم-د ىذلارغصالا غضا

 0 رقارفل اعّسحذاعم كبف لسو هيلع لص هالو ردع نوال
 < هو و تر

 دنس رج ابكر لانا ايا تيفو فاالاقا رفل عزل اعلا
 5 ل ع

 ته قون مد لاترضحاذا قاثأ ماسلا باشي دقو 54 رى ا نعشك لاق
- 

5 0 

 كايصنذخأتنآوهل .ةوءرغو لك الا ىلع صرحا دش أ وهلبقو ضر وسمو



 (عز) ٠ نيعلاففرح « ملا لصف 5
 تينت ة عسا نوكن ىحاعز زج ىداولا عج ى ملال لل بقو تدنن .لوأتدنأ اههاضم منم عسل ام

 ديبللوتب عاود غور خلا

 .اهماضرواهلث أ ةْسْب عازجأ #* كنار !!اهليازو ترف

 : زجأ عمملاو هسمفتايناللم هروهل.قو رخ ا سر هالو هان موه لمقو

 تيمكلالاق ملت موقلا عز كو
 بت ود سور فم

 اريصتاعز هو انها رش 23 سملاودن ريشم نةداصو

 0 ال 00 1 و يو اا و

 عرفو رس لع فقوهنأث.دحلاىفو رطملا تحت ىذاردماردْمو ار داصو ًاعئاجناك اذا

 ساشا و ها لاك ا 9 بحبكم

 بيك عزاب مهر رخاو * ”لخ نطيكلاسم منمناقيرذ 08

 عطقلا عزم |نمدلص ؟ءاهرستا أ ااهوعز ف ةنغىلا سان || قرفتفةسحضلا ثد داحسفو

 فرطلا نم م عطغقس .نأالا ناكمأأ مل هم نيفصن عطفا لبجلا عربا

 ١ )1 الا عر و نفسنا ثرسكن ااصعلا تعز حلا و ءاملاولاملا» نمل قلاع حلاو
 ةهءمد 85 - -و 2 ومعه دماج رع

 هنرستك اوهيعطتقا ادوع5 :رصشلا نمتحساو داع“ :ركنيعرادلا قهحتراذا « رعاشلالاق

 9-2 --ٍ 7 ةروك ه2 م 3 2 صر

 ال1 42 ناط مالا ا 2ث ةرمسا ملت نمل علق ىأةحزد 2 نمىلع زحلاقو

 سصر# اكسو واق سو

 الس .ةوهفصنىلا لسن مباط رالا غلي ل ةوهقصن ناطرالا 0: عز مم عز م

 امهريسغو بط رلاو 0 ع ركع .راكازكم ودك نأ مغ نمهضعل غلب لدقؤ

 | لاق مطحن زو لعيصتلابىدنع رمي ملا جرا ىرعلا لاعرمخلا» عزت :وهفاعي رحت

 عزم ودسع أن ءىرعملا هاوراك ىاَرلا زر سكيو 0 ع رن نرجلملان مجاعسو ىرهزالا

 ع زا ىونلا سي نكن ر رهف ثيدحىفو ا اذاع ريكو: ةرجو ٌصاس همف

 اهيدشن هنول ىلع قابلا ر ر وهنم لو كحول 0 هلا ضنا اطعم ع كح ىداوه دو
 مهو

 عزالاوهفر الن اكم حبو يلم هبو قيقر هضعب خضولا فاتن عرج وو عزا

 داوسو ضا هيفىذلاوهو ىناملاز را وهليقوز ررخلا ميد رض عا 7 نعةريخالا عزجلا و

 سدقل اويصالاك نيءال اهيدمشل

 نيل ىذلاع زج اانلحرأ و * انئابخ لوح شوو

 ةيدحاو



 ضنا (عّرج)ر نعلافرخ *« ملالدف
 ثا ع هت اق د٠٠ ...٠ نت لاقل الاجنة حح ردع دج دج تك 3533212138793

 ةوهسوو و ءدورو 007

 نأ والاىفو زل نها ابك هعطقد ١ شع ومس أول همه عص ذومىنأالام ب22 م همم

 عمر ا وو سو -_ 02-5 2و ه2

 ردك اوعو ضعي عءاوكضءبرهلت هداغا الو لةفدع رع هم ا

 عاج ع راجت قونو ضعي ىلعهاوف 6 رهظي ىذلاراتوالا نمد صد اوهودرعملاكاذكو

 ءاوس 7” < 4 ما ع 2 9 6 ع -
 لحرا داف ةعردلا مول تح هقب دددتد لسح قو عرجالااهعو سك ق سدل هن اك ناللا تال ملك

 م 1 2

 هفعهللا ىذ .ر ناشعنب نافع ن مز ىف: تنقهيف ناك ةفوكلا عض هوم مسا انههامدارا سا اح

 و 8- 21

 مفتتلاداز وصمة: لبالا نمىرهوخالاقو ليوطلا ل..ةوردصلا مظعلا عشرخلا ) عش 0

 ا مكوا 1
 وو نر داك و ه0 دعو س99 سد 0

 عش ةريداهوةيداهءاجو 7 5 هبت سركمأ ون رع هنزل

 ءدرإ مشار ىرعزالا متقن ةيداهلاو لل نا "كك

 ىلذهلا لاق ماظعإ

 عادلا حاتبلا قفا 5 مهيلعتمليسلا وأ 5

 ىلعرويصلادض عو را اوما سماذاواعوُتب ركل سمانا اا عج ّْ
 2 ل و ل رع سم 7 صور

 ليثو عوزجو عزجو عزج 0 ِِيصْلا ضيقنرطاورمشلا

 دشنأو ىلا ارعالا نبا نع البدع منن هنكاذ

 عازب خو هنافام ىلع * ى ذب سانلا ىفمسيعّتسلو
 لاه 0 نمل لاف عرب ا نمل مهنا 1 عر هلاوهريسغهعزجأو

 عر مو

 سهالا هسعزج و تك كو د ىدسري تعي لو وعملا اوعرللا نمهذ-ثأن فعلم هو عرج رينو

 يلدا ىشعأ آلاف

 مو د مو - - سام و ساق

 ريصر مي عمان انريصناو ع رح ارشلانافانعز نافذ

 هللوشي ىأرثالا بالاك هع امنعمتلا ىضر سانا رج مطاط ل

 8 ع - ع 3 5< 1 / عود م هم هو

 اضرعهعطقئاعضومو ا ةزاغمو داو كعطق عزملاو فوم ناو نزل اوهو هعزجبلي زب وهيل سبام

 س 7 صوم

 ىدعالا لاك اضر ع هعطقاعاسهعد + عضوملا عرب هاعز رهاتمحانو

 قافر نومامأ ٌقافر ىنض شك قيقعا ان رطب تاعزاج

 «سوذ 00

 وهل .ةو هفطعنمو هبناج قو هعطقم لد قوهعطقت 1 هع' :ر# ثيحرسكلابىداولا عزجو



 طيضلا اه هنمتلفأت هلوق
 هللا ملغلا طيضقي اهنلا ىف

 هدم

 (غرح) نيعلا فرح #4 ميلا لصف م57

 3 عا 5 م ى- ٌّ 52 9

 ةدحاولا ةرملاةع ١ر1 !ليقوهنمةوسح ىشو ةعرساو هع ردا مسالاو هخيسي داك, الو هعرخ»

 9 هور
 هعلخي مهلا« لمتير كلا وكلااذهىف نودسار ًاامىلع ”لومللةريدخالاهستعرتحاامةعرتاو

 ىي ىو هو

 مضلاو فلاي ىورتهثاا نبا لاه اذه ىلاةحاح هيامدادنقملاث يد قو عروسة عر طاعجو

 ىازلابىو راو ثيدحلاب همس املا يمرر ترانا ةرملاح خفلاق

 لاقي و همظكى اه عرش هذ ظمغلا ص دغمع ربو كل ذيل ثملا ىلع هملتك ظغلا عر ,ر, ذفأسو مد سو م قرع

 ا هوقوهور دب ربا خصم هع حيا
 اذا كلذو نقذلا وا ات رمان رسييغب ن ا ةعبا ا

 هيففتراصدسفن نان ودب نيش محب ا رش اوهءار هلا لاه !ةمدقتلا وعشر

 ظ ١ ماو ربيت ذاسملا تالقإ رلانمآ نموديزو دول ل لا صاخت وتفكيك

2 
 لهلهملاف 8 :ربتلأانعمزي مف نقالانمةعررل ا برقك هنماير ةناك

 2 ل ه5 سل مومص

 نقذلاةعب رب ىدعاموب #3 انفو لل اوىلعانم

 تلات اذ نيراةسب نس تلقا كيلو قا ذااضي ريْتلفلاقيو ديزوأ لاق

 لانا بملك لد سيول تظل ءاطع د د> ىفو اظيغمملعكقير

 و 3 هو 5 ه7 "وسو

 ةعرخلاو كالها |ىلعتفرشأا | أم لعل :تلفا عين نقذلا ةعيرج هنمتلف أاقتد دكوأ "تنكذك

 رلومسلا ل هرلا ىهلمقو ل هرلا لكاشُتةن :ورأ ا تاذ ضرالا ا رطاو ع را رطاوةعر او

 ىتلاَتكا ةبسطلاةاذ#علا هلم لا مهدت هر لا أيش تنال صعد ىهل-.قودب وسما

 عا ع 5 ع را تو وةرانخ نناجو لنرةنغجلاب بشك عرحالا ل.ةوايفَهُ 2

 ىحو حراجأ حبال عجب تاو اعرب ءاع رأسا عجيو عتبة سع م ,داعجبو

 هلعشل ع رحالا ىفةمرااوذ لاق ةعر اند ندربك أع رتالاوءاعز هر دع رخأك ع رحب ناكم#ب و مدس
 ه7 د سد نت سال ص سس

 ةصق وت امْتلا تن . وهوالا ال2 ان سمنوكيآلو لخبر عارم عرب تاءنلات شب

 0س 9

 اولا ناكل ع رسالارثالا نبا لاك #3 عربا رمل لصعوم د رعشو ساد ص نب سايعلا

 و 1 املا

 >3 ع 4 ميلا رسل وهناعر 2 رز رودص نب 00 دح قو ةنوشخو هنو زسهس.ف ىذا

- 

 رتولاوأ لما ىوقن هتوف ؛ اوتلا عَ 1اوءامءاسمالو ايثتدنتأ تلا هل مرلا ىهوءا 1
 ىو ص ىىسد 11 00 0 -ٍِ 0

 امهالكحرحبو عردترتوو عرجب ليحوماوق ضعي طلغأرثولاو ل 1-1 عر اف ىوقلار "ا لعرولل
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 8 (عرج) -نيعلافوت +« مدلالسف
 »» مح مق < 3 528

 هلل الوسرأت ودعا اوسع دى لفوننب 2000 نسي

 و 8. ا 34

 داو علام صل إلا تح“ هيوسر يطت نحاس نوكأ اىتملىأ مل_سو هيلع هللا لص

 ايئانملت .ىح علجا هني البقر عوذجو اذ 0 «لؤعل |قاسوغىل.ةو :رلذفلا عوذح

| 
 س و ورع 2. ص و موس

 لادلابدر ودق ةوهسيح اعل عدل رأا عَدَح و لد و «سفعاعد> هعدخ : يدل اعد و

 س- هس مس هم مسوو و وهم 7

 ارم مع س اذا يعرج عذجو كس يض ىلع سعي عذلا عودشاومدقت دقو "ةلوهملا

 قوم 7 9

 3 ١لاق 0 لا عدخجلاو

2 . 110 
 #3 راق طل

 مم رص اس ال

 هلد-اوال موق لحرلا عاذ دحو لحىفى ًانرقىفامهتنرقاذانب ريعبل انيب تءد-رداونلافو

 نارا راوج- ميلا لاك
 و 8 | ناو عكد و 2 2

 ارهق || ل د تي 9 0 دج دوسي نأ نيصح ىع

2 11 - 

 ملا ىمكالاهاوز و هلوق نوكيوأروثةغلاذه رونار ارهقأو لذادق ىيهصالاءاو روني زوهقس”الذأهبامص ا راصدق ىأ

 هب رهق ةدام ةعحا سام سم 3 عءوم وو و. 5و
 سَ عل رهق هدام ةعسارع اذ ٌعّدم عد موقلا بهذل !اهد .دنافرزلا صرعا ذك اسصواستسا

 هعمصم منك انهأم سكع 1

 ناكمنأ لصأو لاطعأ امعْذجن م لثملا ومس ءاضيأ عدو مسا عبدو هولك اوقفت

 هلق ههيرضف كما نما ذكسص اذه لعبا لاعتوهنمدذخأب را ضع ىطعأ

 فصيةمراوذلاقواعراغصلابجا ناد بقل اذهبنوذورعمدعس ب ؛نمءابحأ عاذطاو

- 

 ىناكبتلاك فضلا ئىشلا ىرف ىرجتىا 5 كياونلا فاضقلان اعد هراوج 0 تارم بل

 ها ىنيركيوأ تاوهأ ل عشب دحو يخمد .عتتراستةلاو

 ْق دازف ةلردم راع !ثد دجى ا عد ان اودا 0 ار ممملا 0 | 5 عدا ١ وامهنع

 .٠ 2 2 اك ا اا 00 1 م
 ةغلابمللءاهلاو مبا نءاللاولا اكو قرالامقرروتسالا ملقتلا مسواهومازاك انين

 هعلب هعزجتو هعرتجاو فلا, تعرس يممالاركمأ ارعربمر منع سواق عزل (عج)
 دود ركل ٠ ل>و زعهتلا لاق هع ءرك ليقءراكملا كحصو رخأادعب هع ربا عب دان اذا لمقو
 نال و و

 له ع رتباهغا لاقف عر تراس مويف 200 يل د>-فىو همس

 ىلاععت هلوق ىلا هبراشأ [ اليلقال_ءلقيرشلاوهل.ةو لك رم ارث الانا لاه راثلا

 0 س70 0 0 لا



 5 هنا 4 د ا ا ا . "نينا ير سر ل ا ا ا ينل او ديا درا يوت , تا طرتتس دع
 0 00 11 1 24 سن : 7 20 4 / / 5-00

 ل اا ا ١

 (عتجإا ١ نيعلا فزع «٠ ملالست 5
 7 م ه7 -

 نيس د ةبسخلا ة نسا امام لمقف اعلا تعز د اع :رو 0000 | اولاق نيّدنسل لم ما

 نأضلا نم عدلا فى ارعالا نسا لاك و نيتنس ماسة ةمن :و4سأ 2 ىسهفاهعأ دجإعر رد

 ىلا ازهشأةيلافاعذجأ نمر هناناك نا و رهش أ ةعسملا ريماس عنخ انياش نا ناك نا

 اعاذحإع رسانأضلا لف عاذجال اىفنأضلاو ىزعملانيبكارعالا نبا قر :رفدق و رهش أ ةرمشع

 نب عنج وادا ولاه بشعلاونللا5 ركوتنسلا بصخ عم نوكيآمنا اذهو ىرهزالا لاق

 2 ان ىزملان مناك اذاو هب روكر عاطتسام لو! ًاوهولاق عربه حاضال دال

 نمعدخلاثمللا لاق ة ةعسنلو ًارهشأ ةسنامل نأضل !نمو ةخسسأر ملا نع ذل !ليقو لن يح

 ةيصضااثيدحىفو هيعافتالاو وكر عاطتساملو وهو ةنسب د نأ ل يقماعئالاو ٌباودلأ

 له : سهلا ةئبال ل دقو ا نمونا اونأضا |نم عّدَجا ا رمال
 2 و 3 . 4
 )0 اهدار تعدحو الاوأ مر -جوناعدجو عدج عس لاو عدبالو التاق عذملا 01 اذ_كعدج عمجلاوهلوق

 ةراعراطوحم نلف 1 ناموا رم لما
 نءاهدشنأهلوقو ةن شي نأل بق ءاعثالاو باودلا ىف ةعوذخلا لمقوةعوُذْملا مسالاو عد لثم عاذج عجباو حامصملا

 هلل  موم هس همم 2 : 1

 عن نأ هت قلت :لناو رذحاف 5 عدجراصالزانتي اراذا ىارعالا مضي ناعدجولامجو لبج

 : رغلاهو تلا لري الدلا مب نرد افريغصلامقَسم سي ركلا تبأ اراداءانعملاقؤهرسف 3 هوو اهريسكو ميلا

 هتك س وماقلاو حاملا
 وص ع ريش سام

 نا ورذ حان هل- برق و ىفدقهناف تيهذف هنانسأ تتاكد قريبكلا تب اراذاهانعم ىلار ءالا نا ع

 و» م 03 اى 2 9 هورس

 عذج هالا اذهىف نالفوهاوقوا اشتمدامتومل ا لقاتل ع و هلة مردصت نأ | افدحوات ١

 هد اوو تو
 2 ارقوىدبىأ انج مالرنو دس .اك اديدجى ااعْدَح صالا ٌثدعأ اوان دح هفذخ أ ناك اذا

 00 “أ 2ث بمس ى هم هو

 ًادشساملو اىاةعذدحاهأن 0 ءاعتشنا مه_ضعبلاقف مم وقنيب رست ئفطاذا وهاس ىااعذح

 دوسالا لاق لدمل ىلع عدن آى ل رلا عذاتت ةواهق

 عذامتمال او ملال برح او « ىتافىلءلولدم "ل ناف

 لطخالا لاق تلا عاود عسل رهدلاو

 عبادي 5 رار 36 الولرشبا

 ءاكحاذكههل ل دموي لك عدلا م اوق نما و رهذلا لقال 3 الولىا

 ' زالان لاق نلقى ربنالاق طخ لوقا اذه هودسالاوهلمق :و هدو ى :ردأ الو هدمس نبا لاك

 0 0 + 0-0 ع ب 2 م 5 2 وم ع

 فهن اكديدجأدب ارهدلا نالادنا كدت اال ىاعدملا مزالا كال اقيوئشي سل دسالا عدجلا

 002222 222222222022222 2222207 لل

1 



 مو (عرمللا ”نملاوق © ملل
 سس

 - و - #2 ه5 4 - 3 0 3

 ةرخب فنوكت بدانج ىشلاق 0 أو متيهلا فأل اوقىوقيادهوءوسى سه ىلع
9« 

 ريغصلا بدا فينو لاق ىرب نبا لاقر ا و نمرذاخلانةاذا نبي بابلو عم اريلا

 ىارلا لوق نمو عدا هغجسو عدت هللاقي

 ةدامف قأ.س عم<هلوق اعدانج مانثلا ناك 0 د ةياهم هيلع ى رك رح

 هينك عيجب ظفاي عددج 0
 00 نيدنث لاو رسشلا نمّبداموهو عدن ةد#> اول هلأ ئاوأىأ مثلا عدانجتيأ ار قهنمو

 ىدزالا هادم

 - عة 0-0 9 ةهمملم سس 37 ”و

 عدانّط ا هاذأن رمىدغلب ناو « اه ىلع دع مابا عفدأال ْ

 هنآ ق ورسم نر ءىود عدحألاو جراما ودراماوناط.ثلاوهلاقيءارنلا ةيهادلا عدانخاتاذو

 نَح .راادمعن ف و ا !اقذ عد>الا نئقو ا لا :رج لم شمانك ١

 - تو

 نبقو رسمناوبدلا همس ناك ةناطمش عدد الا نأ لس وهيلعدللا ىلص هللالوسرانثدح
 دو صو 9و هو 0

 ناعدحْن. هللادعو هلوق ونيك برعلا نسلم اخسر ونام ع تاكا نجح رلادبع ١

 ةرامعو لضالاءاذك لا

 نهنلادسعو سوماقلا

 ا

 تينت نسب سدأن هز فدل مسا عّدملاو نايلا اريغصلا عدلا (عذج) ةعادسول و عاد

 داوج مذلاب تاع دج رشملاورلتاوللب ءالا نانسأ ىف فاتن هناف عدم اامأ ىرهزالا لاك ّى را هقاعت 1 ايقدلالا

 هتك هرظناف فور سعم 0 ميحاضأ هتف ةرعم ىلا سانلا ةجاسحلا عبس اريسفت هيقبرعلا ل وقرسفت نأ عشب و ءاشلاو

 نا 1 ةوهو ساشا ةنسلا ىف وخد ماوعأة أ كتل عب نانو اي

 ادالب قدس لانو قال ل ااهيجو؟ ىتلا هو عدن الاو دحر ذلاو وح كلذ

 ىناضالا لب الإ ٠ 0 ل ةرصالوة عدلا قوف سلالات انصاف سالو

 اذاو مج وون قاتلا فوتون تملا كسا أب ءالانسا ل اقفل محلا ىف عدت امأو

 لولا ماذا بارعال نبيا قفا نمو وهف ةعبارلا فل خدوةناثلا مس

 رقمأ ءأا نم عدل |نوكبال قو عايز مدعبو ينمدعبو عّدج كلذدعبو هم بضعف هيلع ضيفو

 نم عد اامأو ىاضالا ىفرقبلا نم عددا ئزدالوة شا املا نمءو لو ًاوناتنسهل ن وكب ىت>

 ى ةزعملا يعل ا نانسأ فدي ْز ولأ لاةفهعاذح !تقوىفاوفلتخا دقوةصفلا ىف رع هناقنأضلا

 ا 10 1 - 2 2 انا
 ةعد-ىثالاو ةعاغلا ةنسلافاعدج وك مث زاعىدالاو سدترك دلاف لوط ااهلعؤ ا اذا هصاخ

 نموةئسل مسغلا نم عدخلا ىنارعالا نب لاقو نأضلارك ديكو ةعبارلا فامعابر ,مةئلاثلا فتم

 ( عسانا را 6«



 (عدج)  نيعلافرح « ملال صف 8

 للك اب ىأعدات وه.عافأ عدت ماءبلعت نع ىكحو مهفونأ عدجا ى الملا ىلعهناىدنعو 7 . 0 5-< * .ء.8 ع 7 1 8 ا

 سلولاه اًضعب اهضعب لك أي ىأاهيعاف أ عداحتو عد دالملا تكرت كاذكودت تكلا ضعباهضعب

 3 رأي ارمالعأ نم علمت ابنا نم عدلا ةفينحو أ لاقو عت دبر نكلو لك أ ١ لانه
 ه 7 هم

 لبقمنب ا لاقوهنعت غلا عاطتنال كلزملاذا طق تابنلا عدس لاعبو

 ىضلا اور ةعس رلاةودىأ مضلا عاد الكو د هبات عدل عدم ثدعو د

 و وو م
 ا وادعى غ ا *« ىف انناولملخلا لصأدق و

 سم8 - ا

 بع غوماعر نأ عدا همفألك قوا دعب لوب اهضزم بأ عد هل وةىرب نبا لاق
 مس 7 سوم و

 رخخ نب سو لاَ هو وادعءاس 00 مالغل | عدجو دعب نع

 اعد 1 "املا تحدت 0 اهرم ءاونراعمدهت اذو

3 0# 

 ىعتاهلا لعرب رك ةيطخ ءانث ا ىفىرهزال لاف ةظفال اهذ_هءامدعلا ضع!فدصدقو
 سا ساس 6-29

 نطففاعدحتيملارخ .1لاو اهو مدهتاذو لضفملاد ثناف ىهمصالاو ىلا لْضملا نيبةرصبلا

 نامي لذاطملا ىلءدهرب ,رقتدا ارأو امدح ءأول وهامنا4لاقذ نما ثدحأ ناكو هئطلن ىبعمالا

 لاش اعدجابأو 9 فاغاتاطخا دشنمح ىمدالا هللاقف هن دشن [كادك و لاقفهدارل لضفملا

 ماكنت لعلام ر "11 ا ام لاقل 0 وهن وص عش :روأعد_حاعد_-لضفملا هل

 مالغىلءاقفناف اكنبب هل_هجأ نارام نم ىلع نبنولسلاعفاعدوهاسغنا بص أو للا مالك

 لاّةفهلوقبوص و ىبمدالا قد صف هيفافلتشاامهاءاضرعف ل :رعشلل اطئابدمأ م

 لا ىربن بالاك ءءاذغعاسأ عد وعد جأوءاذغا:يسسلا لاقن حدب امولضنملا

 عج ومؤاذغءاساضي ألبا عد .ورإثمف ةرددألو لاك لوب ا رب زولا

 دحتلاو ع دع ين 9و هناصم ادع و ند ذارم بكراشبل صل

 سدحاذا هلايعلجرلا عدو نوذشاوهواشيأةعلالاذلايو لعد لوطن ره كن 4

 هَ 9 هم

 ءانيبجت نم سدحو هو دحاو عذتاو عدا ناكل ذ اند دعئدلا مهلا وأ لاق 00

 هاعدجابلوت«املا,تعضت #3 سوت يبكلذ ىلعللدلاو لاهل ملا ذالا ىلعوهئالو وس ىلع

 وم م سدس ا سس و

 رع قس ذلذكو بر تابت قسلا برضلوقناك عدش هتعدج كلوق نموهولاف

 هسحاذاوهوهعدح ىو ربو د هاعّرلا عد قامح 5 ىارعالا نادشنأو طّقس ىأرقعف

 ىلع



 0 و ا ا ا

 54 (عدج) __نيءلافرح « ملا لمف

 لانقفا ذوهاهرخ [لاةذل_.قأ الجر نأن م ءارفلا هاكحام اذهورعسشلاتاَر و رض حقأن ط

 نم ةيكضرملا ل هبانهلا _ممشتريفلاو ا دّبملا نم "هللا ىلءماللا لخدأف اًدوهاهلامذ مذ عما لا

 ىرسعوملا رك ذاك باكلا تام انماذ #ه قربللا ىذ تلبس ءاىربنالاك لعافلاو لعفلا
 ا -

 ب وذ دول اك ءاعدخ الا و عتطانو عدجأ اود :واعدج عد دق و دن هز ىأرداون ىف وهاعاو

 روثلاو بالكلا فصي
 سوو سا 9 يدع -9

 عدجأو نامفاو راوضريغ 5 هسوزف سور ل نم عاصناف
 0 س2 م 8 7 :

 نم عدج ن كل وعدح لاقي ال ليقو ءئئامهاذ ؟نمعطقيمل نامفاو نذالا ع وطقم ىأعد>أ
 1 4 2 5 6 1 4 -- 2-5 5 1 ا 85-

 جيرءالا ندةحرعلا كل ذكو عدلا عضوم ةغدشألاو عطقلا د_هبهنم قنامةعدطاو ع ودا

 عطقءاعدج ةقانو ردصملابىمنهاصق أ ىلا فنالا ميداقم نم عطقناام عددا عطقالا نم ةعّطَقلاو
 اهنذ 5 ثلثع وطةلازعملا نمءاغد او فصنلا ىلا كلذ ىلعدازامو  اهعير وأ منذ سدس 3 .ع 6. 52 0 .٠ 0 050 3 ع 2ك و

 9 هه 5 5 8-2

 ١ | ةعوهلاعدح ناسذالا ىلءءاعدلا فو نوال دا ءاشلا عجب ىراينالا نبا همعواد_عاص

 9 دو 5<

 اعد ردت !هتعدحه وءدس ىكحو هراهظا لمعة سملاريعلعفل رمت يلساجفاتسلا

 هلوقامأفهعض ومقروك دموه ىكلذد تقدر ع و

 هم هموم هع 93 سهم

 رذؤ 4َبانهالومناهنشمعو دع هعد : عدس هللا نآكهارت

 اعمر واس ادعم 2 ادغدقْكلعبَسملاب هلوقىلعف

 لاقفر مدلل نير رعلا و عدشطلاءار كا ضع راعدساو هنيعأةفيودا رانا

 * مديد تالعلاو ذرهدلا عبصأو 5 فرعالاو 5 عدس دقني رداوذرهدلا عصأو 3
00 

 قاطلا لثسوتألاه هع دكا مناك ئتلكي بهذتةديدشلاة لا عادي

 ع رلاتامأ تيما 5 عادّجْوردْعأَتلآ ادّقل

 ٌةعداحلا اواضيأ كلذإتوملا عادل .داو ماللاو فاالا نإ كح | ةينيمري_غاضبأ أعادتاو مو

 هسبحاص نا عد امهئمدسحا 0 5 0 ةوممئاشاعا دج 2 ا

 ايدل ةغباشلا لاق

 و و وس 72

 عداجت نم ينس دورك هوجو ب اهريغلواسأال فوععراخأ

 هديسنالاق هرسشت لولا رعال نبا ءاكحاوأذب تح رمال مهعدج لاقي وعداصملا كلذكو
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 دج راسا حا ماس دهسا ناله

 لاكن( عبث ) قالا سلا لج رلاّدعاولا نأ سعال نع دج هيولاخ نانا ىرب نارك ذو
 لاساناعيثواعيت عاميو عش ئشلا عاب هريغلاقوءاملا عابد سنيا ا ا ل رم 1 0 5 7

 0 2 وهم سو 9

 الئلةرعوس ار ىلع نولعح نا.د دصلا هب بعلب + ريغص م م عاملا (عج) (( ميلا لصف (

 9*8. و 0

 ةريضقةعابحبو عابس: ساو عاسمللاو حاجب اوهام اواهقح  الوهدمس نا لاق عارك ن ْن عرقعل

 لبقم نبا لاقرب هلا ممسلااهو يش

 و ذ؟وس سو ه-

 موتكموداباهلاثمألدز 0 فصّنالو عاجربغ :رلفطو

 ىرهزالا ىح 0 عما ) ءانجرتغفرعالا و عامجرنغىجمصالا ها وراذك ةريصقريغىأ

 اهساالا نوكي الف ىماناامأوال_ءفنوكم وامسا نوكي ىانرلا لاق دهس نبل يلغلا نع

 افرح عسمهلا نأ نم ته««تنحص رارتوألاقو هلوقب لاف نمو هب وبد_سلوقو»و
 52ه

 . أمديقدت 0 هسافرعمن . مهملات ارث هن ودج-نب رهشأ هنرك دفع ماج - وهنو

 مم ج» سا

 رصشهستكو همالاك مدهقت :داكمال و نيدمنا رع نمد 15 0 0

 توم سو «وو مه

 00 د عمدملاابو م كيو نعش

 _- "م -

 0-0 5س و -ةهعو د 1

 عونا لود- ا اضع 35 عماج اه د و
 ع ّ و

 نما رلا بانل او |ىفاهدعنام .وةملكلا هذ هنعىرهزالا لاكو يطا وكلا ىمسن ناكو لاك

 برعلانعا 0 ا :ك الص اهاد_-ألو اهفرعأ ال فورحمذ_هنيعلا فرح
 2 ودءو

 ىردأ الوهم. كتواهلارادنتسااهتركذ كد ىكلواهقحأاب اواهرك ذالو مهمتك اوعدوأام ةيراعلا

 ريغاه نظيف عماساوعم ب وأرك اذاهرك ذيال_#كلالا لوقلا اذه عمان هان ا هرت ذأ لواتصام

 | نذالاوىئالا فنئاملا 0 عطقلا عد ىلا (عدج) لع قااواهيفتلقنام

 هم ريض هع ص س

 لاف نذالا ع وطقم عدم 2م :راجو عداج وهناعدسهعدخةعدحام وو دلاوةفلا و
- 

 ا
5-0 

 سس #2

 0 مو ح ّط 2 و

 2و كلو

 ١ رار - 20 ا

 الو ا 00

 1 اا 072ج ادت نب دي م تفس حمو دوو جس هموم ع صعق مم ص ومما حس مسسفتما
 ند



 00 (عون) نيعلافرح « ءاثلالصف

 تععت ( عمنإل َت 5 ءشنلو ىشأ 1 عا و لاعسلا 1 لال ثموهلبق روك زىأع رس

 بانا هقلا لوسرايتلافمسو هيلعهنناىلص بلا تن ةأرها نأ ث يدا ىفو تامر

 َ من قداس وهردص ]سو هملعءهللا ىلسهللالوس رمسفءاثعلا وءادغلانهينصتت وكس

 ةدحاولاةَرملا ة#عتلاوةءافءاك ىأ عت عد سعو: ألا ضرالاف وسواس
 يق ادء م 3 سهص»< |

 نا نءاععنو اعث عن أت عع ىرب نبا لاق ىل رعالا نبا نعمت اعنءانلارسكبعنأتععتو

 رعاشلال اك ىلارعالا
 -2-ٍ 6 مسد 5 م وه ست ة6 نمص 8# مس

 انك يغىدعت نسأناو 3 ودود قرع

2 

 دقور غال ةثلثملاءاثلاب ىها.ءاروصنمو لافو ءاثلا فةروك ذم ىهوءاوس عتو عثديردنبالاقو

 ع 1 نموهو لاو ءانتل | لصف ىف ععت حرت فهظفا صئانرت ذدقوأطخوهوءالاءثسللا اهاور

 : 6 9و2 سيمو

 هد 0 0 ارم عش 0 اعاعتناهيفنمعّمْناوهقلا عتتاوةفتل يمال 00

 4 06 دو © رو

 >3 2 باو عاش عس أو عي لاقي ىلا ارعالا نبا فنالا٠ نمواضي ارتب نممدا كانك

5-00 

 ةعْدعتلا و هعيعتلا و هعمقب 5 7 نسل اعلات دود هي تيس ِ اوءاق اذا همك عا او عاهو

 فدصالل اه :مَرَلْوا اعّنعتلاَو هلءاطتال ىذلا مالكل اوهل.قو نيعلاوءاثل | هيلع بلغ ل جر مالك

 - 6-0 - 83 هدم

 يتشدلا دب أطلغ ىلع«يفرتعامفهتبطخ ىف ىرهزالا لاق اًضد , أعم ءئرج-الا فوصالو عئعت

 ا :أنا رتادأن أرت ذ د

 ناش تي ع 38 |تْسلاديقف

 دهمو ى< دج كلذ لاكؤل والا فدصوهو نيءاثلا تش عئعتلا با ودااوريسفتلا فونيءاثلا

 ىف ات ةرتىف صنلا.ال ىءملاباهرت ذو ىرهومل ا! ميدرفن ا ةجرتهذه ) عل ]ب دريملاديزينبا
 و س5 وجيم و

 هراغ و رمستلا ع ند عاش | وة 000 ل اد 0 ءانهلا فمع !نيغلا ف رخ

 راصشأ نمرصمْعَو وشلار ةعاطف داللبلا ىف طاسينالابهت سه اذا ع عبارعالا «(عف )

 قرولةمهقر ووهنأ 0 :ودئاعوش تنادي ديقانعوةلغ اغقاسدل اومست م اظعدالملا
 و مّ 0 ساعد 2

 ةمعملا ىرو#ي دلا لاق وت ةدحاوائنو هعفتألول سلم هلو ناصغالا طبسوعو زوما

 سس م نم

 فَلا ةعاشلا ىلا رعالا نبا ن ءو فذاقلا ىاثلا ورعب أن ءىرهزالا ىحوةعولا هيشنةرح#

 .ه ,رزحو لصاالاءاذك ةءاوهل وق



 هيتك اط وضد لالا ىف

 همس

 ا“ بج نإ او ا تو هوا ل
506 0 1-0 

 (غطن) نعلافرح #« ءاثلاوءاثلال صف قل
 وساوس

 لبق ةوةقدصلا ْم مَع نمنوعب رالارسكلاب | ةعبشلا 2 , داكب ى> هحاولا ل رحاذا ارهاق هيْشَم

 ل اول ىتكهنأث داى و هالو ةقدصب سخيف ممل نم وعيال ةعتا

 درب غلا نمنوعن رالا ةعيدلا دبع ول لاك ىرهزالا لاف امحاصل هم ل اوتاشة علا ىلءهيفانأك

 نءةاكزلا ف لحام ىندالمساةعبتلا اولافاهعضومفةروك 3 و ريسسقتلا اذه ىلع

 لبالا نمسهناكصمرلا يهذاذا عت عان نمليبسا يلعةاعسلل ىلا لهب ااهن كوناومحلا

 ةاشاسيفنيعبرالاك ةقدصلا ن نمبهيا أ اريرضلا دمعسوتألافو ْمغلا نمنيعب رالاو

 افلا رولهنالاهيفقدصملل بجو ىذلاَّق ا لا عيتامن اوةاشاه ف لبالا نم نمشكو

 هسملا عان قحلاهيفبيوف املا بحايل «دبن بجيااهددع أتألم

 هأمق عانأ !لاقد٠ ا اوه وعّيسلا نمدلصأو لاق هيداش هن اغا ىلا لاملا برع و لق ىأقدملا

 ةعبشلا لاق هنأءارغلا نعانغلب ولاق ىهام ىردأال ةعيتلا لاق ىنارعالا نبا نعرمم ” دو عاتق

 كد ئنلاذخأت نأ عستلا ل هثنبا توسبلا لوح رتةقدصلا اهيف بت ىتلاةعطقلا* ءاشلا نم

 دشن ًاوهد .هذخأ اذا هب عستواعمت عسيترمبعان لاقي

 اهراصقاثإةدق ىغارم او 1 ةرقب تع ةوادوعا,ةيطعأ

 ىأةرقب ل ةودي لك انادوءابتطعأ لاتفاةبحاص مور أ هنأ ءزب ل-> .رادذهلاق

 هّنارىرهزالا لاق ىغا راهم اعف 6 ار ركل ٌرلاو ًادوعلا ةامرم ا والك ] انرخأ

 فقا اوهمفانأأ راهب ت عتق رقفاطعأو اهب ٌتعَسو كلذ ل مولاه رغب تاتو مثمهلا ىلأ طخ

 رخاآىىرهزالالاقو ةهعمر غنيعلابا وصلا هن دخ أ ىأه.تعتفامه ردتالف ل اطغأ والاف

 لشماهنمل سي ضب لاول ريل هلو !تمطف ذا ةقروو ا دلشأ لك تاعوسل | ةعرتلا نا

 هن سهأ اذا د ارعالا نبا نعىرهزالا د تايوتلااهالاش ا ونسنلا قر ل

 ةعاتلاكارعالا نبالاق: ةّد_ثو ىبحىلعاهيفاود امى ضرالا مولا عيان عضاوتلا

 5 و عب و نات وناعين الفوت الل عيتت بارعال ارداونىفو سئل امللا نمئيلتكلا

 2 < #8 )| رس

 هلممى سون اقمتو

 عطل (عطن)' مرق لعلم طا ذا لح رلاَعرت ىلارعالا نبا 4 ما ((ءانلا لصقل
 1-2 3 2 م 0 0

 وهف دل ءاف مسإملام ىلع ل_جرلا عطت دقو هم ذوحأم عاطل اوماكرلا ل_ةموغ لل#قو ماك را

 5 حوطنم

0 



 نك (عمث) ١ نيعلافرح « ءاثلالصف

 ) ع ١ اعودعو 1 أفهتعتهنم لوقتاهمهعفرتزرخ ةرسكم انهسوأ أبل لرسكح ع وتلا

 هلو هىتو - 5 ع 1 0-5 . 1 ِ؟

 اعيم عسيتن املا عانو عئام عئاتىثو هوحنو ٍبئاذدب نم ضرالا بو ىلع ليسسيأم عسل
 0 و م 2 هع ه-

 000 للا عاب اوصضرالاه>و ىلع ط_سناام_هالكعم .ةتوةرداب ةريخالا اعوو

 295 عا ساب 1

و ااوحب رخ أ عو عين“ ىلا عانواعوبنعستب عاتفهمد عان ًوهأسق عانأ اوءاف
 لاك عاش

 تاسارخلارك ومالا
 مه و مدعم ٠ 999 ةرصس ري تلده

 اعامماقلعاهقو رع 0 8 5 امواكىدبالا طبعت تلف

073 - 

 ةقاند .رفعركذي ب يؤذول ألا سدسلاب عباس رلاو يطرهضءب وهب ساي لالا لجو

 ا 00 اهنأو

 لفقلاب ع, لا عبار 000 « اهقاسلث ردك ساعة هر مو

 نم مٌسيامْلهفلاو هءتعبا ترا أو هبت مهذاذا رشا قررا تسي قي ىردزالا لا

 قاومت لاقيهملاع عارسالاو هملعةعباستما وهيفَتْفاَّتلائشلا ىلعوئثلاف عب اا اوركشلا

 هلع لس هني دح وسفن. قريباتي نارك لاو هبلاوعراسوا وئفاهتاذارشلا

 رشلاف ع وقول عانت انلا شا انتل عيياتتأكبْذكلا ىفاوعبانتن أ ىلع مكلم<اماسو

 لاية بلا ءا عيت وويل نوكيالوم لة و :ورال ورك فربغنم

 الو احلا اورمشلا تفاستلا 0 62 اورمشلا فدا. عمساعاو ريخعا عب الا عمسن مو ىر هزالا

 تعب افا سعأدا 0 ذر ىلع نب نسا لوقهتمورمشلا ىفالا عياتتلا وكي

 ل.يقورمشلا ىلا عب رس ىأ عسنتم و ع :تالفو ل-4+ا ض ىف ىنغباعزيمدحت مفر ومالا هلع

 تارمملا عداتتواعب رسرهالا فهسفننىرل-جرلا عساتتوريخلا ىف عئاتتلاك شل ىف عيراتتلا
 ب0 ٍ َّ -ِ

 لاف مك مافادهاث لوقي نأدارأ اشفيسلاب ا ىلصىنلالاقفف.سلابهب رض
 همس ميري مس 2-هض

 نا ركسلاو ناربغل !تفامتالولدارآف وذ الو باو>و نارك لاو نارعقلا هيف عانيت أالو

 رون 5<

 نا اركللاو البنات ركاز كلذبت مك وأ ادهاشرل ءج ىلع تمل لتقا ايف

 ىلا َمئادنَو سانلا فال ىلع مالا بوكر عبانتلا ليهم نبا لاقو همف عقب و تقاسهتي ىأ

 7 1 ىو هع 0 5و 95 2 | عماش . و هم 1

 ا القا ةداح نينا ع داح ريخ [ناو هنو: ةنوإ شف الدرن ا ىها عمل حر ى ارنا ةدامع نس دعسلاف

 ثالث هلصأ ١ وعد م هل وق

 اهادحلا ةديستا 5

 نمدافم_سد 6 بج اولاك

 هعدص هورتك ةباهناا شماه



 لوسر وعد ودسيناك هلوق

 مك لوهسلع هللا ىلصهللا

 هيك ةباملا ش ماهى

 ويدعم

 سو م يإ

 عقاودلا عالتا كيرا 0 د يل

 لّئممعلا كأوخأ رضوا هدنعو رهاط ن يهنا دمع نيد ىلع تاخذ لاو باعت ن عى ربنبا ىد

 لّمَسالو العا! نوكيدادضالا نموه نولوةيّدب اورلا له 5 تلقف هع امى لاةةفىلارعالا

 ىلعلا ف ىارلا لاك
 نور 2ص ةصص 6م سس 9 هم صو

 00 رسضدانرع لت لعاب لكك رم ناندك

 طارممالا فرهزلاقو

 امفاعوا ديد ىلكارمأ أدحأ #* لَن ضرالان مطشأ ماو

 ” موت مواهالعأ مو ةزغدلش أى ىداولا ىلعأن مام لاسم مهامنا كلذك سالولاق

 رد ام ىلع عمي 0 نموه هريس :ىفلوق عالذل || هذهللإودسب تاكهناث بتدذ :دخلاىفو اهافسأ ١

 -9- 2 وم و

 ع ىكامو لوق.اع 5 اونالىأ ب ذكلابفصو 0 قئونالن الذواهنم فرش اوضرالان 0

 ةرعربثك لوقو ةعلتلا ىف ؛تءاس لام هن ال: هدهفد

 لاب لا ىلعرةّساو رو 00 اكردملاك ةعالتلكب

 ست جس

 همعمد ترم قع ”ليوطلاٌةعالتلا لمقو هيقانلا هش ضرالا نم عفتراامةعالثلا هسف: لق

0 

 رب رحلاق جاوب ماو هاو بانلاو
 5 وش م هه م وس - 2 -

 محاولا ع ومدلا شاشراَةعلَتب ب ىوهلاورك ذل حاهامرالأ

 0005 7 ات ألاكو

 38 يدع رد ءاق رطاردملو 5 مكناشا ىرء اعقب ف ناكدقو

 مضي علاتمو خب لانوعدت :ءدرطإ ىأ 5 اهردغىر_تءافوطاوٌةعلَتو * ىكوربو

 ديبللاق لبجرملا
 نابولاودسسلا نيب س هدا 23 نارأف علاتماملا سرد

 د

سوف دب كفل زانمادارأ 1: نا واف سإحلاب تاق + هزسع ىربنسالاقو
 لاق 

 هؤام عبس دنع لب اذه عثسف ةوءاسحالا و ةدوسلا نيني رحلا ةيحاش ل-.ج علاتمى :رهزالا

 عاد عل ماد

غ 3( عررتلا مع علل جرولدب أقل أهيل حرا هريش عللاوملا تع هزاع
 عان 1

 مح ب ني

 لاق ثدللا نعىرشزالا ىح اهبددخأ 1و ًزيخةعطقبهرسكسس اذا ةلاعولا اعلا ذل



 ممم عا نيعلا فرح ه« ءاتلا لصف

 1 ا ل ا ا
 ءاعلتو لد وطرك ذ نوف عيلتو علذ !قدعو علتلا ةنسءاعلن ةأرماو لاوطءلةةرقلا نمدرضوهو

< 

 ىثعالا لاك ثنأ نوف

 - 52 س

 كاوا 0م نعلسفانلىدبت مو

 لاق بدالا ع نموا لاوانأ نامل لتبدأ تو است وُ لبق

 ليقو لوح تلت ريكس مّنلاو ءامذتوةعلتتالاو 035 بد أراولة قارا د

 2و9 هم م هدو تس سس 00 «مم ى ل

 مال قدس ماتوا عيريت يآ بستسالا هيلو ا 1

 مدافتلا لقا حارتلادب ريالو ضوهملا + سأر عفرباخ ىأ ملدا فد هقهناكمن الف مزللاقب

 بيؤذوألاف
ّ 

 76 دامو * ومص ص

 م هنلا قوفءارضلا نار دمقمقوسعلاوندروف

 ىلا مهقانعأ اومن دقل ىلعشم د>حؤو هيوبيسشبا ورا كر ميغا تاما دصىربنس لاق

 ملل اهيفددرب ةظيلَغ5َ هعف دع ضر فشلا 00 هنوداوصقوفرإه اوكي صأ
 - ئىإ

 سومصور هم ىك -هه< بم هم

 ىلاىداولا ل ءةعلتلا وتباَملا نم ةمركم ىهو امل ساةملتالاا

 ليلدا!ل--ح راابرشإة لك تنل قال نال رفا ] اا نمو عالتلا عدباو ضرالا نوطي |

 هس و ىد ة:ءو؟

 قو عضومه- ع طمع ىف ثن د كساىو رقألا

 نمالا فاخأ امل ثم ىفل قي و ىلارعالا نبا ةعاتبنذاوعنالىدوتيؤلا ل ١ طملثيدحلا

 2 3 0 - 4 هوم اهوا

 رطخ ىلءويذةعلتلا لن نمثالءاا لمسم هعلتل اول اه ىدارقكودوى عى نم ىأ لت لس

 رهث لاهو ئمآه نمالا فاح الاقفال اءلزانوهوا نه لاكو لاق 5006 اءاحنا

 5 2 َِي 5 ى. 15 بة 2 5 3 نن#

 لسحلاةعاتولاف ىداولا ف بص ىحلاببحلاو فاضل اوداسالان 5 ملمس ءاملا لد ايجابا

 2و وو

 اولا ىرامصلا عال لا نوكنالولا# هنم سد حرفك هب ضفى ءاملانأ

 ترشح ىرادصلا ىف تعقوفلابحلا نمترحاذاف ىداولا ىلا حس ارفةسجت نمد عب أ نم تءاح اعر

 ءانمم 8 وأىداولاف صل منوكتىحةعلتلاتمطغاذاولاه فدانا 0

 ٌةدعلتلاولحرال ااهفقاراَكاز ماعج ىأ عالتلا تضحدورطملا هه صىحاخخلاثودحىفو ظ

 كلذ لكن م عمجلاو ةيحرلا لثمٌةعلتلا لمقو دادّمالا نموشو عّشرااملمةو ضرالا نمظ..ما|م

 ىاطلا قراعلاق عالتو عَ
 زا م 0-95

 هقرابأ ناو الملا علت 0 د ةطبغ نين ةاداسانااكو

 يي سلس يل اا

 ) عسأب برعلاناسأ ا ١

 ىداالا 8 نماهلعا ولصالا

 ىيعتف شكر رحورطتاو

 شاه, بتكو توقانمدتمو
 ىرامعلا ىفالا هءاوصانلصأ

 سودماقلاةرامع ىهو ها

 هسصمو تكا



 (علت) ءابلافرح ه« ءاتلالصف 6

 ةثلثملاءاثلاروهامنا ًاطخوش وءاقاذا عئدانتملاءاتلاف ردا ادهثنللا ىو هرعت ةجرتفر ودنمولأ

 ونأهقلفأو هلتعاذا هعتعت دقو ةيدعلا ةكرطاةعّشعتا وة ف مالك ةعتعتل اوةعتعتلا نمرغال
 02070 س 7 - ةم5 ص ى

 ”لدلتلاوةعتعتلا ىهو كلذ ىفهملع ف: 2و لوب زي داوعر سكوس تتوزع

 مه و 4 2 0

 هقاف . ىدأ بصي نأريغنمىأمانلا فب ؛عتعتمرغهقح ف بعضا دوي ى ىد>ثد دا ىواضدأ ١

 عضة دقو قرار نمددرتيو هم الكب امين مالكا ىفةعتعتا نا اودع و

 3 ءءء 9 ءوم دعو

 اهفدلش و هنءارق ف ددرتم ىأه.ف ىف عدعتتيو نآر ةلاارش ىذلاثد دولا هنمو يلا هنو سالك قوهادك عيعتسو هلوق

 قاوعتوا اذا عتامت ف موقلا عّدوو «سءتعت ىذلاامىردأال وا اوقه_لعد اناا منع ودا مع عراشم لصالا
 ا لح عتعت هباهنا ا قوهو اساس

 ؟ظورخلا عت معلا دقو كلذ نم لحولاورابقناو لمرلا ىفاهماطتر | ةيادلاةعتمتو طلت ف .جارأ امهلعلوامعابر عتعت عراضم

 رعاشلا لاق لامر ةثوعو فىأرابكلا فحاساذا هىعص# هتك ناّماور

 أ ا ماو 4# 0

 3-- سل ىسو ره - م 0 7-20 ةضو سوم

 ماو يطا علت ؟تاول ىمضلا تلتو عفتر امنا اعوأواعلت مل *براهنلا علت 0

 0 ء اهعوات تقوى دخلا

 أ هع سو 8+ د ومع ة- و تةرعو

 ذاع هنيدي اوتنكي 5 ةماحدا و نطبفتدرعنأأ

 هك ساس هس 0و هما س

 رارسلا هبمعاد ناد ىلع 0 0-0 هن ربعي نلاعت

 ؟ اركاب رظنف هعلط أ هسأر علت اا ما راها نمد وُنلاو بطلا علت

 ان ا

 سناوكلا هابلقلا توصلاةّمل * رو د ىلطر تحك نِمتعلت ا

 مالك فكرها لاق ع تل الإ الا مط هسشوهو هيقناك ئننماهجرخأ سار لج علم

 3 اوما ًالاوتمرلاىذ تدل شنأو +ت سأرحل عل ذا هسأر علم !برعلا

 علتلاو ىلا وطلع هلا عتبة رتف ىرهزالال اكو قّدعلا لب وطلال بقول ,وطلا

 ملل نب عاتوهن 5 علت دقو قنعلا لب وطعلتالانداربام مك اديبعوأ لاف رهظلا لن وطلا
 سويت

 تب رلانال.ءلوقو

 : - و

 ءاصيصلاع وُدكَتاملتِب ه كاين سرع

 ينشب نمدارأاقلالاراذ حن م هلوقو نمسا تاناكسانه تالا ل
 رسلا اوعي نأ

20 

ىتَح هليوط ةتيفسلا هده عواقن ا ىأ ءاصيصلا عود هلوقواوكل بيف
 اك

هت ئئئئ22 ١
 

 وهو

 ءاضيصلا عوُذج امن"



 تل سكيت لا ا 0 هع و4

 8 (معَت) ءابلا فرح « ءاتلالصف

 قاد نمدريغوءار نا لوكا نعمت الث عباروقت :تحباو ةذاضالا ىلع ةعبرأ عيار لاقت اع

 سا.عنباثيدح قو اداومشللا وءاروّشاعلا ون ود لدقو مرحملا نم عساتلا موملا*اعوسانل او

 م عر ةمعأ سم 6 دا سا
 ِ منا درولار مشع همفلو أنهن 3 ءاروشاع عي عساتلا 04 نرسل لبو اتباع

 اواوهب منير عاولاق انههن مو عساتلا مون نومءبأريشع ا تدرولوخت برعلاو مانأةعسست

 وعول الار طاطرل ل ع

 ل م 1010 دل

 ىرهزالارك كي الخ ىلعلدب ثيداارهاطظولاف عساتلاموصي و مهفلاخ ند ارأفرشاإعلا

 مثرشاعلا مويلاوهوءاروشاعموصن ناكدقهنال لبالادرو ورش ع هيفل وأن هن اك ءار روش أع ىعدنأ نم

 ءاملتأ نب عاب عرس راو ام ل ا 0 اكلات قيشالاق :

 مانأةعستلمهلب|تدرو اذا نوعستمم عفموقلا عسنأ او عساوت لب لاو مايأ ةعست لا درتن بالا

 52 3 مه هَ 3 0 26- 5 - 2

 ةئماشلاو ةعباسلا هلل | درصلا اثم عسل 0 ما او ىوق عت ىلععوستم ل بحولامل ىلاممو

. 7 1 - 

 نمثالثلاىلامللا ى هل.قوعساتلا ىهاهنميإ_ءارخا نال ل غزل ادعن يجدر نماصلا

 ىد-9

 لفت ثالث اهدي ورث الثر ملا ىلايل لوقت برعلا ىرهزالا لاق نسي لوالاورمشلا لوأ

 نال ارشع ثالث اهدعب تالثأل ليقاك ةعساتلا "هلدللا نمت 1 ”نالاعسُن يمس عستثالئاهدعب و

 0 3 مو هم هو ل 2
 ةعستن معزجب .ّلاو مضلابعسنلاو عسالاورشعلا ىنعع عمستلاوري ثعلاو ةرشاعلا هليل هدا

 0-0 عتتوديز دالاس عمم لورمش لاف مدل رو كل ذه ميمي قدوس
 وم

 قوما ادقل اوىلاعت وقد ملاومل ع سئاعتا يعتاد نيسلا حب موقلا عستوهعس

 مهرامث تيهذ ىت>بذاو هو نين-انوعرفل [دخ اهنا سفتلاق لبق تان تانآ عسن

 اهنمو نيرا تيدر وابكا دخو 0 اهئمو مويشاوم ىداولال هأن هيطهذو

 عدافلا 0 اودا را هناؤل ١ م(يلعملاععت هللا لاس 0 ونيس نابعُت ى ءا هو ءاقلا

 و 99

 ىىخاسملا سمك : + اوه عسن لرش ءالا لاكو رخارا_عفنا هنانأ نمو ردلا قالغأ اندلاو

 نم سدلف كنك اذاوةعسلا . نمالعتشنوكينأالا لاام فرعأ الو ىرهزالا لاك هلع

 و 0

 عدسملا ب وهيه ىخانملا شمكنملا وهو عتسمشيلل باك نمةهس قولاق باملااذه

 لاقديردننا نع عنك اقع أو اع انتا علا ( 3( عب رس أعتسسم لترو لا ةغ



 فصي ىأةيده لاق هل ]وق

 ساسالا ف5 نحسلا

 تو ترب مو ووو روس صمم

 (عست) . ..ءايلافرح « ءالالصف كن

 : ١ .٠ .. ٌُث 0-2 سا و 0
 نأ اضدأتن هدا ىو ةضورلا لدقوةحردلا ثيدحاىفةعرتلا لدقو ة١لاىلا ىّدوت ءايشالا هده

0-0 

 "0 : ةراغ || ماَقمةعرلاو زعوبأ ديسعوبأهرسفي لو ضوحلا عّرتن مة ىلع دق

 و 7

 و وهن لماذ اا ضوحلا تيل لاقي موديلات ضو عل ىرعالا لقد

 ْ 00 .لا نديده لاك باعث نعبا ويلا عا ارتلاو عرتم مموهفءانالا
 9# هدر ه تس 3 سد ورسمسو

 م .كوتضعاذا موز 01 ةقا- نيبهعارت فرخ

 . 4 اوس

 فهصمىفن أرق لاك هن 0 رهزالاىورومداذح فو عمرعش ف كذلا وكب نبالاق
 0 هم وم هد

 رغلاز 00 ةدعرتلاو باورالا تةاَعنعمف رمل تا وبالا تعرتو بعك نبأ

 هاوفأةعرت عجب علا وهباوص ربئبالاك لوا داو ارحادصلا ىفو عمل اكسص عجللاو

 عرت نم ةعرت لع ى دقن ارشملا ىنعوهولاك لسوهيلعهللاىلص تلا ناثيدحلا فو لوادخلا

 ءاشامامندلا ف لكأت نأندب وءاشامامن دإا ىف شعب ن أ ندب هيرو هللا دابع نما ديعنأ لاك ةنحلا

 كيدفُبلِب لاكواهلاهنمح هنعدتلا كلل ونأ كيف لاك هب رءاقلدمعل ارامخاف هناةلنب و

 5 لص ىلا نإدح وريغنم"لهةمةياورلاو ىتاجزلا مساقلاونأ لاف انئاب ايهللا لوسرأب

 ءاملا ليسمع ا و ه.احجأىلا لسودهيلع هللا لصدسفت ين تاما هضم ىف ادهلاق ملسو

 بحأأ 00 لس ةريغض5 رش ةعرلاو عل لكن عيباوةضورلا ل

 عسنلا (عم) عضوم»ءا رل ناكسا وناتلارسكم عابمتلا وديدسم عرب 0 ريس ربجلا ىلاريصشلا

 عسنو ةعساتلا"هل-للاو عساتلامويلاورلساو بصنلا عضوم ىف نيعستو عفرلا عضوم ف نوعست

 لوك اريغاد>اوانارعا ايطعافادحاو اهءاالعجناه-١ام منال لاح لك ىلع ناحوتفمةربْشَع
 رثك واكل مرشعةعست ى أر مع ةعسنا ملعمل اعئهتلا لاك الجر شع ةعست وأ سه اة يشع عسن
 تاكرملا ةرثكلا هنكس نم اهنكساهتاونيعل !نوكسد رمش ءعسن ئرقدقو ةءارقلا هذه ىلعءارقلا
 تدرأاذاالا فرصتالفةمنامْنم رثك أه عست برعلا لوقواكلمرمشعةعسئرّعس ىلع ناررسفتلاو

 هاوقنمربوزكح هج ىئئلااذها اعظفالا اذهرتصت اهمال كل ذاعاف دودعملا سفن الددعلا اردق
 دوم هع سومدس ه5 22
 مهعستل مهعستورأ ذل ىفةعستلاك نوما ق عستلاو هعضومقروك - دموهو اربوزب عدم

0 

 ةعسلاو رات اوعست اوةعشنمهافةيئاغاونكٍم همست ريع رامزسلاع -

 ةعيرأ عدارالوٌهعستعسانوهلا يأ ازوجحالوةيئامك عسانا ودينا عسانوةعست عسانوهلاقيو

 لاه ةوسل عسل ولاحر ةعست ريك كيلا ويم املأ ىلءههودو ىرك فو هرعمددعلا نمدعسلاو

 سمس
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 ا (عرت)  ءايلافرح « ءاثلالسهف

 رجأن بالافامويلا عب رهام شل اور
 و برعس مو < ن ع ل هع 87 ُش يوم 3

 لفتالو فاجالو ملا قرض « عرتالعرفلا ناجسهلا ىرزحلا

 ىلا عت ةفيشلا ةشحافلاهسنلا] ةعراو رشلا ىلا عيرسلاهيفسلا علا واعرع ردقو

 مس ا سابع 2 فا عمد د هد

 رعاشلا لاق هل عش اي 0

 صد و وم ه2

 اج صا كوع وم و 7 7

اذان قوه ناس كلا
 كدا انا رشلاهلا اعبر مسنأك 

28 

 : ق.ستملانباثد د> ىف 0 رتلادضاذهولاك لنالو سيال تاك اذا ةعرتموذنالفنيس الكلا

 امى“ نلاعلا عارسالا علا اقر «بلعدقا سدت لور لارا

 ناكملا ىلعةضو را ليقو ةجردلا عراه موا ههجو نع هعرت لمقو ىبهنلا فلا ع رمسأ

 ل ٍضرالا نم عفت 2 31 ا دو رهف نامطملا ناكملا فتناك اذافةصاخ عفت "رمل

 ةضو زلاةوكتاه حن الكلاداز ول اكو ىنبعتالو لاف ع :رملاءانالا سد ءوهبلعت |

 ىشعال لوقدشنأو عافت ناو ةاغدبف ناكملا ىلع

 لطع لب بماهيلعد اس رض 3 بشعر ضايرو د نمدضورام ظ
 لبقمنبالوقامأف

 عراب دا مويا 00 رمشمن اولا ليخ رلااوحاه

 ىثوريثانزلاءامناردغ لاكن" 5 رين انزرلاءامهلوق ن لد. ىلءوشو 57 رالانمتسعر ا عجوهف

 سللوقلا اذهوة وال ةفص اذه ىلءوهفت ءولملادا ارأدنا معز جلا ىارعالا نبا ءاورو عشوم
 و هّدن و

 نال ويلعهقلاىلصهقلالوسران ديس شي دحو بابلاةعوتاو عة 21 اولاه مهعمسثلانالى وي

 هو ف

 هنحلا باوبا انمبا ىلع ىرشم لاق هلاك اد الاد لا همق ل قةيحلا ع تمتع طال
 -  2و + .٠ ١ 4ه 2 . .

 ةعرتلا ليقوهحولاوهودمع ولأ لاق ثم دحلا ىدر ىذا اوهو ىدعاسلادعسن ل مسكلذ لاق

 ةعطق هناك ةنم ىلا نادر عضوملااذهىفرك نااوَّمالصلا نا هانعم ىلا لاعترمتملا نماعتْرملا

 . ع عم . ٠ 0 1 0-10 . 0 ء عا 1
 نباتيدحو ركسداا سلاح ىآةنمللا ضار فاوعئرارخ الاثد دل اىنهلوقكاذكواهنم

ةراعتسالا نمىنعملااذهومجلاآ ًرقيلفةنمجا ضاير عتريندارأنمدوعسم
 شك ثددلا ق

 نإىأناهمالا مادقأ تت فو.سلا ةقراب تدم فباو ةنلا فراخ ضب رآادئاعاوثك



 ملاانهءابلاكلذكو هلوق

 للدالانادك

 لهدالاءاذك ةمكملم هلوق

 ءاسمب س اسال !قواطوضم

 هررحو فاكلا ل.ةةدحاو

 .(عرث)  ..ءايلافرح « ءاتلالصف قر

 ما ا

 هلع عسانا ولمتلاد ست عبتلاو كلانهءاهلابا و «رعشدأ اندءاملا كلذكو لولملا امل اعل الخ عسباب أ

 ىغلب يشد لة لاعالاانعبات ىيللادقاو فأث دح هنمو عاركل اق همكحأ و هدَعت اهمالكو

 عييبتوهو همالكن الف عيا لاسقيو اهانكرعواهاممكج ىأ ايندلا قشر نمةرح 0 ناط

 ناك نما وسظز هدرمست نأك اذا ثيدحلا عا وهلا ومسك اذ مالكل

 8و س بت سا

 عئرملا عب لاقيو ديفا, ذنتم ذاك عام طر ن دراعات هيلع ل اشيدلع

 ىدعدلاةْرج و وأ لاقت 0 و ترمَسفاهَقاَن تى تعتانتملاملا

 2 م دو

 ليمهتوقارفانيماعبسخف 31 اهعدات لعفلاك ةيكيلم فرح

 ودم ى 5)

 قاطلانام المل اوقامأ و ا الان الدو ًانيتنسث كق :رفمةقانو
 م

 و هس ساده 2 سس جسمه

 عبتتيلا لذ ن لغسل * يئئاو نيكشنا ىانطاَن ةخأ

 لاقو برعلا ضعملّغل ىدو هما ماللاو فلالا مان اوىذلا رق عش < ىذلا ل>ذدارأهناف

 تاقنوعنالاق ءامسالا ةعراضاعراضملالعفلا ىلعماللاوفلالا مخأ ع رابنالا نبا

 لافةسعياتل كذا هاشلذ سيئر فملكءلاسج ىو بئاسنعأة لاعلان عشا

 ةليدل ابدت نادارأ رآىرهزالال اف 1 !لوةيفلحرلا لحرلا حيوا ءادار ذنلا
 يهود ع مهم سل سا اس

 -ى < هَ

 هى -هو 13 هو و ان 0 2 -

 عزتمو كلي ب رحلاب عرت صضوحو قوز كليولا تعتز

 «اعرت رتأل يسب صرالا شرفاوم حاملا لاك وهدعب ر رو ةعرتم ةنفحو ل ”مىأع رز و و ولم ىأ

 مالا يسب ءرعش ف ىذلاو لاق ب قراوهىرتنبالاق 7 هرب ارعست ىرهوحلاهدروأتدملااذهو

 مهنأو مم ف صوو لاق ضام لف ع رتل ايا دالبلاَّقاو الع « هدعبوب

 لاقيالل_ءقو ىداولا “الم ىأ عا ليس وةك قا ددعن ضرالااوشرتفا

 باتو انالا رثعمسأ لو انالا تير ادقوئشلا ءالتاحّرتلا ثيل عراكترهنالعَر ّر

 ةزجو وب لاقرالا رك ع ر

 حكاه شايل #3 ةدوعن ليات 1 1ك
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 دعتسملاوهليقو لك هسفع ل جرو اطاذو اح نه رومالام ها ٌعرومفاءرلجَعَ
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 م4 (عج) ءاملا فرح * ءانلا لصق

 لاثطا !قو كلذوخو ةمالتهبش يل هقكل ىذلا ئشلا مس | ةعابشلاو ةعبشل اىرهزالا لاك

 مل اوال اا وةعيذصلا ةربرصؤب ل جر !النميرضإأ تارا عسا هب ”(سلا نرعلا

 سا م

 »دس

 ةمسااهاأ كرتين هللا ىدعس تلات س سل | عين للا اعيج مستو

 0 00 #3 ملل ل
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 ْ عباتلاتاربدلا و ا اللا ملا هعارتالاعبم 52 اذه
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 | كلذاو اراماهدرتال و المل هام ماد رئاطقلانالبا وهلابرب رضلا لاكامهمشأا :ولاك ع - ولو

 دسالوةكلذ ىلءلدبوةاطقن 86

 0 - 867 مج

 لم ا|َسيلعتىد 5 #3 اطَملا فلا

00 

 لوليتا ىلاتلاو ىدادل 7 عا عباتلا لاقي و قربا

 قولا تابادح قر ريجأ #3 د

 هماَعتءاَتحاَو كِيهالك نضرب لالا ءالدنا اوه- عت مهدس> اونا كول عاملا

 بي وذ ىلألوقو بسنلا ةدارالةعبابتلا ف ءاهلااودازوهت ريس لة ىلع لاش سم 1

 و 8 ل هدم وع 1

 عت خئاوس ع انوا امهانةنانيذامامماع و

 َّنأ عم مودار امهم عنضي ناكفديدملا هل ردتسناك مالسلا وةالصلا هملع وانس ىلعدوادنأ ع 3

 ىلاعتهلوق اودوهد2. ل عنصيتأن مأن م طع ؟ناكفتالفد - اهعنميل أو اهلمعي م . 2 ناك داهلع اع

 ا

 هيه 8 اوم 2 ولولملان ماكل مناك عب 0 ًاريسفتلا وك نزلا لا ع م موق اريخ مه /

 َُْى 5 7 رربقاذهر 3 ةمح د ني د 0 هبااضد اء وعيا مهفذاكدن ناك وك

 فل _>وزعدهللا ى ةىذلا كلما عبت امأو ىرهزالا لاق اينقابنك ردنا عيب بأى ىحربقو

 د «و

 عبق د ؟ىردا املاك ؛1/ةويطما ىلصىنلان 0-5000 مج :موقولاةفداك

 مهلاقب :داملع زكر عسب مس ْن مالا تعمم قد تينا لاعب 2. الما نيعأ ناك

 كاموهلدقةيغكلا اسك 2 ؟هنأف 2 0 ال دخلا ىفودالملا كلب عملت ؟اضو نمموملا

 ابسو تومرضح كله ىحاعبتى جيلا نيل كلمنا لقو بوكو دع. دعنا لوألا نامزلاف

 وع« مدو

 عمل اواهتسسحأ اواهمطع امو ياما نم برش حبلا ليقورطلا نمير يبان

 اضاأىو رب ناّرذام هلوق

 هدمعم همك ثانادو رم

 اذكهالم اانسعل ناك عمت هلوق ؟
 هلءاوام دأب ىذلا لدالا ىف

 ملا اساناك لدالا اوف رك

 دنع بيطخلاريسفن ىف
 ناش اروع قل اجت كوك
 نعو عستم وقم ار مهأ

 مل و هبلعهللا ىل ص لا

 دقذناك هنافاعشاومسنال

 هبلعهتلاىلصهنعو لسأ |!"
 عسبتناك اىردأام لسو

 ةشااعنع :و ىنرحغ وأمس

 ويستالتلاقاهنعهتنا ىذر
 اذاص الحر ناك هنافاعمت

 ىيعكم ورك ها
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 ىفاذك لع لل محأ هلوق

 هعدق# هتك هلتامش اءلصالا

 لصالا ىف اذك لمع هلوق

 انهسوماقلاح رش وهو
 هتك هررق- هلو ةثلثماعب
20 

 هى

 عست) ٠ هالافرح « ءاتلالضف نك

 2 : را للا : م « 7 )دوم( ء

 ءاسنريزو نمد ءاسنثدحو نعي ى 0 رهزالا لاو هع ىهواهعبتوقىلاعالا

2 1:9 -2 

 هيفريخال ىأ هنتوا ساعت لضعُتت نالفون لاخي ناكاذاءاسن أخو نه ورب

 اهنا عيا ريع جيتاوناتعإ اة ءالنبان ءهدنعرخالو

03 2 

 ىلرظلا ثيدحلا فو هلاجأ اهيلعة عمت ًاوهسيلعليحاىأ الفن الف ا لاقي لامهماعدل

 5 موم 8 ا 5 .:

 نمل -ةضلفرداق» ىلمىلعكدح أل دبجا اذا ءانعم عسل” ىلمىلعوت دحأ عن اذاودجاولا

 | ل وركن وسو تاب سوما ثيد. لا باعصأ ىناطخلا لاق ةلاو ا

 ا

 نبا ثيدح ىفو هولا هول اوقف ذرلا لعو»اغاوب هوحولا ىلعا نه اذ_ه سدلو لاق مز را

 نباابعبت قا داو تمعن قل دملاككسن 5 كسب ًرقأنا انس أمهنع هللا ىذر سام 0-

 نم ىلع لح اوامتذخ آن كنار ءأ ةننىأ بعكتوأ عكعبنأتقفر تادف تقال امع

 نبسدق ثد دحفو هيج تهل 5 هيكل اى أبط لا كءلعهلىدلل لاق ثدللا لاق تمام

 لاملا مثلت فيضالو للاطن . مدع هدف سل ىذا لاملاامهقا لوسراءلا# هذ هلل !ىذر مصأع

 قرا تبن موهو فول بلان لالا عتتاصعيتادب ردوشيرتكلاةنوعا

 حاملا لاق وقلا عببتلاو
 و سو و م

 ميتا نم راد #23 اهئمنيقرشلاب بلاعت دولت

 هه. .اءليحااعميرغلا عسي :ىذلاوهو هيك ءلاطب قحي كمت كنا ع !او همَلط ىأ لاعهعباتو

 ” هو

 ىّءارغلا لاف هسا :هباتملع مكلاودتال َعرةكحاعم كَ ةرغشىل اعل هلوقو عباتلا عبتلاو

 مكب لززام راك انعم نماود_جنال هانعم حالا لاقو كا ان انقارغال اراتلاناملاطال اوارت اب

 ءادأ وف و ره عاف ىلاعت هأ اوقهنم 9 0 اطماعست ”لابك و مكحرع هقرصل نابانعش 9 نمو

 ع عا

 ا دانة يلاطملاىأ رتل عابنا مدلا بحاص ىلع لوقي ناسحايهسي |

 كلذ اة ضو و ا اوق ىعم ىلع عابق أقىلاعت هلوق عف رو ناحل

 و سوم

 ه,تعبتاام ةعابتلاوةعبتلاو و مهل :ءنوىلاعتهلوقىانءلصفىف فو“ * نط طرف

 ةععمت اذه مقل نمءيلعاملاعي دب مقل 9 ماميقامةعابتلاوعلاواهو فو ةماللثن مل.-اص

 لسنا دولاك ةعابتالو

 3و :

 لاتتشتو تاعابنا ناد 003 اور اذا توملا لا ع

 وك

 زن 017017011 تعا وتلا كن 70 7 1 1 1701 1 ا سوح

 لاق ظ



0 
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 ضف (عس) ءابلافرح ه« ءاتلالصق

 مدان ىأ هتادس عنيف 6 7تنكو# هلا 100 تف كف دحعىق و ةريبكسأ ١ ار زوععلاو فاقلا

 لاق اوقلا عستلاومرخ داك نمل ترسو عم دو اكعباتلك عستلاو

 ةسطلافصو ىداودونأ

 ماكس

 دئاوُر عمرا 0 # اها عّست ا وقو

 ةممط ةفصقىداالادا ودحلأت د 000 و 43ئش م أ عبتام عستلا رهزالالافو

 قلعمعمز اهفلخ نم *« اهلعبت ئاوقو ْ

 لاقت ءالولا عاسم لاواعابتوةعباسماذك لع هتعدانو كاوو َرئا واعابب :و هع أتم .رومالا نيب عسات و

 كادكو امه -لومالب ادهَز رثإ ىلعاذه لعففامهه ىلاواذا عا ارقلا نيبو ةالصا!نيبنالف عسان

 سال ىلع هد انو اضعباهضعب عتءايشالا تعبان و م

 هضادإا جاوا | ل وأ مالا عينا و ًاةغلامملل اسهلاو ول نا نمد رلاةعباتلا وهيلعهدعسأ

 هللا ىلبص ىبنلاةرعه نم عي ةميدملامدقرْخْلَو وأثددحلافو ناسنالا عت ةينجةعياتلا و

 . ل ةمنجةغل اتلاواهبست رمل عسب ييجانوه عباتل |نملا نم عيياتاهل ناك ةأ سها ل سو هلع

 وهب قو هنمأ عسي ةثالرقلاداو نم لصقلا عسب تلا مدل نم غاب ميمو :رهيلا را

 كل عسبتلا وهوةردانو ريخالا و عجل مايه علا 1 وعنا أوةعبت عملا رس عست

 نمل ىلا هشعن ميرفت قل ناو فاعو متل ةعست ىثنالاو عابتأ

 م29 ع

 سعقفو أ لاق ةنسمنيعا , د لكنيوانسل رن !نمنين الث لكنمدحأ» نأ ةرلاةفدص مف َ

 لعل عيل ثيل لات عاصم سدس عار اخ عجب عميتةنسلوأ ارلاداو ىد_سالا

 راصى أ نب اذار معوئلردما عيمنلا تدللا لوق ىردالا لاق دب همأ عنيا

 لمك سااذاف كلذل- ةاعست ىعسالو لولا لمكتب نيحاعستى مجدمل رقيلا نم تلاوات

 ء م 007 ل

 قدخوتى ا ىهوةنسم ىثنالاو ن سمذني>و توف ما ماوع 0 الد :افوتساذافعتجو هت نماع

 ومو

 اهدلواهعش هت عضولانوإدبإ 0 كدي 0 هيلدا نينيكرأ

 و و

 عسبتوهو هتعست موهبه دع راعيها امتنا عبتت ه سلا 0

 2 لل قولا ذا درملا فاش نهانا قاهاككت مارك نان وعامل اعمل او*اسن

 (عسان برعلاناسل - :)



 (عبت) ايلا فرس « هاتان 53
 وو ع <

 متعب ”وتدضخك او م تعا لئم ْ "اولا معن 00 اذا تاق لدم

 نمنح عستا" ارفلا لاوو ممكزد أى حىأ 1 أ ىحمهعبل :تازاملاقي و هل ةماعت

 ثنللا لاف ودي وفقك ناكف هيعس [تاقاذافهءاروريسن تنأ آولح راسي عابنالا نال عسا

 ذل د ع عيا ذامولقدلا عتلاول وستعأ ومنعساوانالفتعت
 6 ا

 ةلهمف عت ناف عتتلاامأ 5 ىد 0 رك عبت 00 واغلا نمناكف هللا تان ؟ نم كسا
 مو ني م

 كبرتشد دنع قو كلذوو ومالا ادب ستي ومرأو نالف واس عخ تالنووتسإ يش

 كلذو بسعلاوفاخللا ن نمهعبتت .تأتقلعفلاك نأ آرقلا عمجب قي دصلار كب ولأ هه نيح تبان”نبا

 ىفوراخلا مراتك ايف بتي لا عضاولاز مآ مقل رت ومقام |

 اف سو يلحق صدق لوس علني م هروع أى رلان أك لذو لكفلا د رس

 نار هلا تدان“ نب دب زعبتتاغاو ةسفسشنو بيسعودلجو جولد فتك نمرسيتاهف ىلا بنك

 نارقلل سانلا ظفح أن مناكو هريغووه اةحام ىلعرصتت راغب علا عضاوملان | دقو

 ىلعلدي اذهو هريغي فرح لدمتيو مطذاح انا وسل فرح هنم طق ,الئلاطاينحاو اراهظتسا

 "لم ىف عتيد يزناكفاو 0 ةديشتم طالت اى رح اولاج رلاروداسص نمامضأ ةباكلا نأ
54 39- 

 لزُأ اى ابوتكمودجوامألا فمع كلت تبا يملا لاويضا رضا وز ام

 ثيدحيفو هنفاعل تو هب مك دارغلاعبت ”او هك نم لعهالمأو لسو هيلع هلا لص لا ىلع

 ص ةنارثو حصر اكواب كلن ةلاادهنإ هنعوللا ىذر ىرعشالا ىسوم أ

 نآرقلاهعبش.ن مو ةسنملا صاير ىلع هب طم منار ةلا عن ا لامك داو نآر أ
 م 2 9

 هانت [نيذلاىلاعتلاق ولنا كم وأع>ا لوشب موجران فنشي ساكو عر

 او ذوكشفهنلهءلاو هن والقا وعد الدار أوه بءابتاق م هن وعش :ىأهيوالت ع باكا

 د 5 و وو م 2

 0 هنالوهروهظءاروهياورهااماوذبننن>دوريلا لبعفاكمءار ودوؤلع> دق

 1 < هود

 نآرقلام كشلط: ال ى أثار أ مكن عبتيالهلوق عم ل_قوهسفلخ ناك تفااخاذاو هيدي نب

 س سو

 ثد ا 1 نسبح عما ده وددبع وبألاك ةعبتلاندهبحاص ل بح رلا بل ظياكهادا ءيدضتلا

2 
 هلوقو فاما هيعابس اع هلءخ قد دم لحامو عمم عفاشتا ارقلان ار هلا

 يشل ل ثم همدخ نم جوزلا عابن ًامهلاقفبلعت هرسفةيزالا ىلواريعنيعباتلاوأ !لجوزع

 " لافلا



 ؟/ (عنت) ٠ ٠ ءايلا فرح ه« ءاتلالضف

 الع كح لصأ عقوم تعقو نونا ا نأ كلذو رفاذ_هكناكف نييلصأ هنزمهو هنون تناك

 لق ضن ارتجو ائاطحةزمهك اهلعاف تاقناف الصأ نوكست نأ ب فو ةزمهلاو ةيلصالا
 8 وو<

 ةرورمضلاثماو - ؛رعتلا نمهيفام عملو موهو عيابت ف رصو هيلع ْنَسحالفذاشاذ ْش

 لعأهلاو

 . هتاف ترساعوملا يذلا تعمل لاقل لانا راع يقل 0 03 (عيمارمل

 ل دوءاغهعمتت وهعبتا و ةعس ناو ىاطشلا لاك انس سا هلاع مي

 هن مام تءموعو 2و

 اعامت :اهعبذت تأب : سلو د هنم َتاشسا ام هالا حو

 3 هه < 0-8
 ثءبنو تعبنا ىعمىف تعش تنال عاب هعيتتابوميسلاق ازاحم عسبتتلا عضوم عابالا ع مو

 انس ا ءاعدلا ثد د ىفو مهعم تنصح اورو اميفص ستنال :

 رعاشلال 0 1 مهام ىلع ميتا اها ىأ تاريخا ىلع مهند و
0 

02 

 هتعاشإ ومقتل 1 5 ام رة فيلحتاكأ

 نإ 95 «و م

 ةعاشلارقارعل او #3 معرنماورديإ

 ل ا ارا انامل د اص مانا مردود سعف ساخن ماهلإ ارد

 0 57 تل ا

 ةق-صقلب زتلاق و هعم ىضْخ ان ره هم ءاو اعبتهسعبت بتوقف قبس لج رلآعسن لبق واعبأت هل

 ءاتلاديدشتب اهؤرقرءالعلا نورعوب ًاناكو عت اجانمموماتلا ديد 2 ايسعسل عَن اىد

 وآل اك اردأ اول ىأ فال |عطقب ادس عت[ مث اهؤرقي قاسكلا ناكوةلبردملا لهأةءارق ىشو

 | هسطلاربح ىوهعبتت نأ هيلا باطما قا تكلا لوق نمل بح ورع ىأةءا ارقود ع

 0 ةلاو هعيتتا علعح ىأ هلة لك عيتسما هنا اسيد جاز .غءىذلا كلا مرفاثلا

 بد تاو اطول ربة دال فروا م ا اودع عنو 2 - عدل او ىلا

 10 و 2م و ع 3 مه عا قه 3 صاخب. 5

 0 سرحو راحو 1 درقو اطراف ورد 00007 ود صار وفلسو فااسسو بدغو
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 لهو لماهريعيوناطيشلا قل نو لولا ةقوركس نانو ُسع

 اديه نمر كذامن كر ؛ ومدس لوقوشو هنأت دام تي ؟لاق لمهملاٌلاَضلاوهو

 نوكياعتت كلا البوز عءاوقو عاجبوادحاونوكيعبتلاو نمر كيرلا مف هلوق شاءقو

 هتقدر لم هنعم أ أوئشلا ٌتدتو عا أ ىلع عمتي عبت ىود ىأاردصم نوكيو عيان عجل اعسا

 موه

 موقلا تعش ًادسعو أ لاك بقا باه هل يقارب ”اهقفكلا قط نسال ىاعت هلوقد-موهتفدرأو

 سو يسم مساس مح: مسسسسسوسس سس

1 

 07 قا



 كدي لوقتنأ هروصنمو دعا هيلع عقل رات ىذلا نلاامهبأىرذيال الز وجي الفرشع
 0 ِهط وقس طقس هنال اوهضىذلا ط رمشلا مصيالف ةرسشعب كدول ىعستن أ ىلعني رشعاده

 امو ناهحولا ناذهامه دو فاسو عسب و طرشو غيب نعى ند فو ال اوليه قابلا خوفا

 ضاحي حفب هنا ركىريثالا نبا لاق ضرالا عبس نع ءىهت ةعرازملا ثي دس قدروام
 7 ةس

 هنعمبل اوهعاطلاوةبجياب ملا ىلعو عيبا باجحإا ىلةقفَسلاةسعيبلاو اهوركم الىأاهوعبتال

 هدهاعةسع اممهيلعمعبأب ارو هسلعا ومص كل وةك بالا ىلع اوعيانت دقوةعاطلا رعبا "1

 وهمالسالا ىلع نوعي ال لاك هنا ثيدحللا فو هلل عار هع عاب محا مهتعيأبو

 هسفنةصااخاطعأ اوه.> اصنمهدنعأم# عابامهمتمدحأو لك ناكةدع اعلا وةدقاعملان ءةرامع

 : 0 ناسا ينكر 61د اوا و ارزكتقو هحأ ل بخدو«تعاطو

 لثاف لاق نا ىرهز الا لاق ام وعس هوىلاعتل اوقوشو عسا حلا اود :ريلاتسك

 ةعب رشوش زيزسعلا باَكَلاءاحدقو د_تاسملاك [لعحوداسُلا نماهمدهدتتال_عجرف

 نيمق.سماواكذا مسهل تاديعتم تناك عما ول و ملال وخاف دوييلاؤ ىراصنلا

 ضعسداسفل ان نع سانلا هعفدالوا نأ هانئ ل جقلاربخ نير يخمالو نيل ةبمريغ هباومأام ىلع

 ىلععسسلار تس زبًأديفنامز لكى هتعاطو هنبدلهأ نمقيرذ 1 اد ترى الا

 لبقوناق ةرفلالو ز:ليقاهيف تناك مهمأو ل“ ١ ريشا داس نم ملعتو متاواصنالدحاسلا

 رخآ ”اومدقالارك ذ ذه ةانثلحأ اديقمهدعب مسالا ادب تعم ودجاسملا تثدحاو لدينملي دين

 5 هذولا عض ا را عملا دهل ثدخالارك د

 عجب ابرعلا ىذتالوأو 3 يابت ع زيعزجالال“ اكو

 ال يشرمارم - ىهسفأاا وضو براسُنك لعاب ل انت هوه ىحنبا لاق

 احىردك "هل ثاكنا هنن ا راد تاك هبال عض ذوملاادهىف عم عش موري هيف ناك 1 و 26 (ربرغ ]ل

 ور

 0 ويسود كاس و دخشنم مزاد 4 ناكهنال تدبلا نزور سكب باد ناكمف ارش طدأتو

 أ هلؤقوخ لعفلارعشلا فن ونت ناكهتناو :ااهف تاقنافدح هزيجمال ذه ولعافتمملا
 وم هذ 2 م2 و 9-و < 5 دمدو_ سس ف

 »* نيضقت نودأاو ىورأت ناد 0 هلوقو 2 نأ ىهسوتالاك لاطُز --ر
- 

 رعشلاق لعسقلا قطاممتانب ونتلااذ_هلدقناعافتمنونعءىحن تسلا نز ار 9 قيكاذناكن

 ازومهم عدابن ناكولو هننونتريسالا دح اف ةيفاق ن كبملاذاامأفةب ديفا ل عفلا ناك اذا



 مر (عس) - تيفلافرش « ابالشفا
 ه ممم بصر

 ءاسك مهكر عبق 5 وا
7 4 - 

 نا عسبلا ضرع هعابأوهارتشا ىلا عاباو
 5 يب هس مو مث مس © 875 وسم ووض م

 تيم ذاو>ح سنلفاسرف . * 0 نك ثيمكلاءال[ث يضرف

 ةدّضراعاعاب وباسم فيي تيمكلا الثأر رو "هلم ا كاصخ وال دعب رم

 نانا

 هم و سو »ىن

 اا ابعت رس 35 ىافهشعايثان ”ل1تاف

0 
 .ردلان قلاهر

 5 م 6< < 8-- مم 19 2 8

 عاببل ادعي هنمغناس # ايش ىلع صن رويغك

 5 صسا ح 5-0

 ة رلاو ةلخلا ل شعسلا نمقعببلا نسكن هنا لاقي وقمع نأ هئأس ع ىش هتعبتساو

 ةعبلاهيلعمسألا ةقب بحاضالو اا رالف ذيل مهمل ترف ثبلط لذ

 1 هربظقو عارتدنعةعابدعجبو ىرتشلاوعئابلا نعل وةدعلا وبك رك ها ملا

 واؤلانهغمش لغيفام أف لغاق عج وفامتاهلكئللذت أى دنع .وهذيسؤبا لاق داش 0 0 هو لع

 لامر منان اغنام امتملا ثف دا اذه ةهضعتى ورَو ع و 000 عئابلانمللودولاو

 ٌقلارصصلاف عبلا مهل اعلا داش

 5 ,زجاعسن يلعن 5 الا لاوط هنمّليقأ
 : و 2

 عسبلاُدَْع 50 3 وكرات قا ماني ىلا“ امالا ٌتاغايبلا لاو عب - خجل اواراصم نصي

 هاكيك 0 عماوةعسس ار الو نوع عار عونك عتيد هتك أ

 لحرللب رخل رش مادكل ولو نالف ع ىلع تالف عالاقيو 500

 نالفٌقشلمونالف عل ىلع الف عابلبقةلواحامت را ذاف هبلاغت عب 39 وخؤ هبحاض مصاخت

 عابام لاقي وةسعقرلا وةةلزنملا فكماقض ما َْىَأ كاع - ىلع تالف عانلاقي ةريغلاف و نالقرامُع

 ىلع و درع تان نيكسم مأهنعدلأ ىشرت رهن 0 اهو رو دعا و أسد لى 10 .ىلع

 اهللاقن مئاهمأ
 ةراع مشاه ا ىلع هلوق هام اصإ مم ء- 2 4« ٠

 ا ل نيدذت مكب لحردق ند #* نكح مشاهما كلام
 مدااحمأ ىلع سوماّقلاحر اش “ل 0 5 9 0 1 ١

 زعشلا لاف مث مشاه ىأ تن ليان اقول #3 عدلا ةلمم .ىلعَتعا

5 

 هعصصم يك دااخم |كلام شم ةئاستوت 3 رغمما ناَذَعْنَس وعلا انهت لوك زوهنن او وعقب نع ءىهتث ردا قو



 امهدأن امش تحن اذهدلوأتامد ربو ةلوعو مل وادهو ىرهزالا لاك ئاسوفو اعس هاسةسقلاق

 هانهسف ةيفاعباش ىذلا اههماقمنعافرفتو امنت خسلا دعنا امدعب رعتشلا اذهل او حاسشلا نأ

 نلةخنوكمآل اذ_هوىرتشاىذلا عسلابذار واب همسنل سلا انتأانوكمملولو كلذد_هياعس
 رع نيازي ق ايس ىفامهليوأتدربهنأ ىناثلا ىغملاو عسنلا امه دة عن املو نيعس نمواستملا ل محي

 أ هبحاصامهدح رك االا اهرغتيولامرابح "نعل لأك لسو هملعةقتا ىلص هنأ .بنعهلتا طز

 نأامهذ> ؟نيئيشدحأبدقغت عسسلا لعجدا نال اخت منا او عبسملا مح ود ةفرتخا هل لاف اذاف

 داقعن ادعبالا رخل عفال وهبحاضامهدخ ارك نأ رخ الاو ةيفاعيانت ىذلاامماكم نع اقرفشب

 نادقاغتملاناك اذااهذدحأنآل وقف دنخأ خس ىلع دح أ عسالال اوققريثالانب!لاف عتننلا

 هلال رخو هفدنقعلا سف ىف عئاملا تعمل نْعلا نمرثك أب ةغلسلا بلاط باطودتقعلا نلف

 غربت أ ىاثلا هتف لاخال هناف ىهنلاندوصقفربغ ع سبل س فن نالدةعتمهنكلورغلاب رارعضا

 ىلوألا ل كتهئاف نما كلذ تو دب اهلثمو ابن لثعامدوح اةعلس ص رعي خسقلا ف ىرتشلا

 نوكيلوالا ىلعفدةغلاالا قد لوداقعنالاابراعو امو اسوأ عسملا ىلءاذقاعت ةثدقاناكءاوسو وتلا

 علان وكي ىاثلا لعو دعى أراشتاوهو هتنرخشا قغمئشلا تغب لوقت ءازشلا عم علا

 را قدزرفلالافودرهاط ىلع

 راجت هيفئابل لُتخَشلاَو رف ةعاننم 3 باشا ظ

 الا ليلا لاقمامتالا وضةنلا ىلع طوع طبخ لثمعو .ودصو عسمم مءجشلاواذا رشا مي

 لعفلا نع ةفوذحملا ش شالا لاك فذ انىلوأ ىو ةدئازاماللوعشمو 0

 ةرسك ةمدلا نتن اول ةتمتنافاهَل ف ىذلا ف را ىلع اهتكرح أوّدلاءايلا اوتكساملم-متال

 ذاك زاملا لاق ةزسكلا نازيمواو تبلت [كءانواولا تئلقتاوءانلا تق متاهذعت ىلا ءابلل

 دادنضالا فو رم ادع ولأ لاقى :رغزألال اه سنقٌشفخالال |َوق ةو نس نياوقلا

 ةفرظ لوقدشنؤ ةراغ نم عاو ىرتشا اذا نالف عادل نقي تزعلا مالك
 وص صوم 2

 دعوم تقود برضا وأن 0 هأْعسنإنَه ءامنالا كانا أت و

 هلعاف مسن لاه ىلعىشل اسيل وشنوتارغشالاغايتتالاوعَسلةعاسنلاو . اداره مشتل نمذازأ

 لوقلا كاذكوئذلا عونلوقمفاواوثامل باقي نمو ونمو ابن مهشا تش نإوءابلا ترسسكت ئشنا

 لاق ة رق أع هنمهعأ وءوذلا هعارذق :راهفاشأ اولمق ةوّلك ىف قف



 مال (غي) ٠١ .انيغلا فرح, « ءابلا لصف

 8 8 8 م م 2 2

 رعش رسفاذكه ىرهزالا لاق .اهيلاوطخلا حي رفاو اهيلا طاسبنالا فشاكل ىأ عنلا تامل
 جامص © و وتد .

 ى أبن قدرت ل ثمومقلا ةعاط ىف هسيعامدج هته ا ءالانبا نيادهلا

 س 2 ا ل و هر

 هل 0 وهياعو ىمافلان عر ذرب فصلا نمعاصّشلا عا أو وطسل وأبنملتك اس

 مست 8 , 4 بع

 عسبلا (ْغس ل هريغدبلا بهذا عاب الا ىلعالثببلا #3 ٍةرسحجب بوسع ارشد نم عاب 5 3-5

 م هد 7 ءروس<

 0 هكر ئشلا تعبودادّضالا نموهواضي ا ءارم لا عسملاو* اركلاَذَص

 3 ىلع 6 الو هيشأةيلطخ لغُرَخ را بمال ثيدحا فو ءارتشالا عامشالا اواعامسهسابق و

 عيال لوقف ىهلااهغانولوقب لعل لهن مامهريغو ديزوأو ةدمسعوبأ ناكد عون لات هم هيخأ

 7 ,رعلا نال عئابلا ىلءال ىركشملا لغىبنلا خق ةواهناف هنخأءا رش ىلعرتهدالوهامنا همخسأ 3

 داكيال غئاملا نالاذه ريغدج وىدنعثم دعلل سدل ودسع ءولأ لاو هني رتس | ىععع ىشل |اتعب لوقت

 لدقو هملعديزيفرخآرغسثم* صف أش هتعل سب لجرلا ىطم,ن أف ورءملااهغاو عئابلا ىلع خدي

 ىهتفامهماقمن عار هَ الو ةعلس ل حرلا نملجرلا ىرتشي نوه همخأ عم ىلع خسيالو هلوقف

 ىرتشا ىتلا ةعلسلا هبشت ىرتشملا ىلع ىرت عسر[ جر ضرع نأ اس هيلعدننا ىلص بنل

 لعج ل سوه تيلعهتنا لص هلال اوسرنالالو أ ىرتشا تلا ةعاسلا دري ن أل عل هنال هنماسهعسو

 عئانلا لعل م هه لوالا عئابلا ىلع تف دقريخ الا عئابلا نوكمفاكر فتي لامرايخا نيعيامتملل
 ناعيابتملا يابت نأ ل يقالجر ىبأالو لاك هعس عيابتملاو عئايلا لعد :ةيف عملا ضةنراتتك

 نيعيابتملاى أ عسب نأن عهمفاعي ام ىذلااهسهماقمن ءافرغت ادعت الو اموابتاناكتاو

 رابخلا,ناعي امتملاثي دحقفاولاذسهولاهه تع ىهمفهخأ عسب ىلع عسب سل كلذ نالءاث

 املءناكج اذاهّلا ىدعد فلا وذ هىفهمخأ عسب لءالحر لح .رعاباذافاقرف رشي ملام

 ىلع عادا ذا مثإلا ىفءاوسىرتشملا وعتابلا ىرهزالا لاك ديس المرا عسلاوهيفثيدسحلاب

 اعئابو أ ناك اب رتسشم عئايلا مساهمزلي امهتمدجاو لكن الهيخأ ارش ىلع ىرتشاوأ هسمخأ عسب

 ناعيابتمامهن عسب ادع نافءازرشا دفعلب,ةنامواتمامه ىهاشلا لامك اذن عبس ْ
 مت نم ضعبلوأتدقو ىرهزالا لاه دةعلا لبق م وسلا فامهو نيعياسبتمالو نعم نامه سالو

 نامواستمامه ونيعيابنم ايهشن ان ريل ري قيحامشملا ارامخال مهاوقو هن دوف ا

 تاي وق عالج 0 وتب كلذ هتحأو غب اامهدقعلبق
 57 تر

 ٌرئارموسلااهلىلغي ع اهل 5-5 ل نافيا اوملا ضعبام.قاوف

 نهتم تانانا



 لادلابوهاذكمدكحلا هلوق
 رمسن ىف و انهلصالاف

 هدر وأول وسفل اهدمدكدق

 م رم عسبنةدامىففاؤملا

 ىفانلمدقتوءا رلاوفاقتلا

 وهوءارلا مركمفي زددام

 ةباورلاررحو مرقملا عع
 هعفكم همك

 برسعلالاشما نمو هلوق
 سوماقلا باع ارم

 ف ةرطمىأ عابنم|ق ين رت

 ىأق امن. ىوريويثدل

 هأ ةهادل هن :املاب أل

 هيدك ىباد ملا ىف 1 دمو

 هموم

 01 ا م سطس ةددشل
 قلحملا وعافنا نيب قرف عسا ىفاهورسسكو عوبلا ابل اومضف عْوُملا نمنءيدقو سلا

 تاعسمنك اذا ن اذا م ءبءاما تي ارل اوم تاع انك اذااعاتمن رعياما تب :ًارلوق:كبأ ىرتالأ

 نم برعلا نمو ىرهزالا لاح وبلا ن «كاذكر تاكرملا فالتخاءلوعفملان ملعافلا نيباهغاف
 ادكوادكناكع انفصل |وة:برعلا تعم» مذلا ىلءواولا تاوذو رسكملا ىلعءاسلا تاوذ ىزجت

 نيلوعششماو نيلعافلا لف نيباوقر دي لف فيصلارطماني اص ىأاضي ان صو فيصلا ىفهبانق أ أ

 اهل تاقنالفلاقمأ نم مصقأت بأ راملوة.ةمرلا اذتءم-ءالعلا بور عون لاف ىهدالا لاقو

 لاق ديز أن عىناهنباىورو ريسكلاب اذكههاورانت مامانْمَعتلاَمف مترا

 | نوشرم نمنع دقاسنل وتدقدق لمدن اكلذكو عفرلا ن 1 ع :رميدقاامالل لاقي

 ليام رحفسرفااعانول وةلوقي مهضعبو كاد ل هقدةوحت عفرلا نمأيشاذه لك اوهثأ
 مزاخى أن يرش لوق هنمو ةقانلا كاذكووُطَحللا

 نو رصرع

 ع و. ذاريغُدق فرك 6 3 اهنعلست ةواهبالطدعف

 «0_ 0 ينو ه تمص

 نوت ع ادعو ا :الهناولا د ىناعللا لاقو «اهنع سفن |لسو ادنهعدق» ىوربو

 ةرنع لافو لاسقرعلاعابثاوعوب .كو عاش داو عالاةي ما ول ا

 5. -ه 5و هم

 مدكملا قينفلالئمة 00 ةرسسج بوضع ىرفذ نم عاب

8> 

 3 2 ة2

 فمياهناو لاك ىوكتو توالي بكرا ذ | عويمر عابني دبع نيد هس لاق

 حاتفناواهكرت ءهااغل اولا تراصنح ري دصأر عضوا ذه كالتي هنأو ةقانلا قرعرعاشلا

 0« لكواتنلا لباب لاصق سو موق عم ٌ؟,لصالا ىفثاك عانيت أةغللا لهأرش 3 5 اوقو لاف اها ءقأم
 ضده 008

 مد تطساذاة للاب ءااو ىنايعلا لا قاس عاب :اونوكسدعي نو لخرلا م او عابشم
 2 لا م ل

 قراء برعلا لاثم أن مو 03 عاملا عابلا عام 37 رعاشلالاقو رواسنلا وشد

 ىلدهل ارضص لوقو ةمعادىلعّبَضأ | اذال-رلل الثمبرضب عامشمل

 39-2 ه 85. ول سوم رمال س

 دكل هعاين ال قناكو + ع هللا اف

 لافغاسُيإ ناوديلاباجأوعسبلا تاس ناد نبا امم مارا

ستاد نو األ عال عسل لقوا الىرفزالا
 دع مطب إدا دس 

 هلم ,ةورسعلا دكللاواهلا سالو 0 ا يللا

 8 ربو م و مه 7 هم

 ديلهسأربزلا ن ماد 5 انناقلا ساو هلا



 ١ (عو) نيهلا فرج »* ناكللم 84

 حام هرطأ الا 6 :تانسللدك وللا ا اذا

 نب م8 تت 55 5 سام < - 00 - 2 285

 لامر ىدلباما هلق تضع #* أامدعت ةمخرضملا هيف نه

م هسباذتكل نيت سعوا (عد)
 ا 00 توا

 لمانالاباهلاناعو نيس 35 ةماقن ينام هالمح ناكولذ

 دمر دكوهو ءاوسٌعابلاوُع دعوملا ةلورههتنتاعول, يملا رشناذتيدنا يفو عاوأ عجل و

 صال الاممبلا برت 0 سانوهوهوددبا نما امونيدبلا

 هو م

 ل. ةوهتعدواعا راص يت هعم هيديدم 5 ول هع وع لل 3 1 هع طسأعو ول ع وس 0 ودعا او

 <؟يوغ

 اضرأبغصي ةمرلاوذ لاف نانراقتمناينعملاوُوشلان 8  لوقناك لها دما

 ”«وو و تشاو بو 03 هو

 عيددملل تاسعا 33 كنا ا

 لد الايك عبو عيبا وه تلا ولان مالريسلا ن ملد لاين يتاسراوطل

 ىأانعالاو قولان قفط لع هود شارو عامل اند >2 اهيديأواهعاوبأ ْ

 هيشمفعاباذأ يلا اباوع ذكراه اودع عود اهريسفعوستلب .الا واهلا

 يلا غابلاودوطخي نيب امال وهعابدجيأ أوبن 6 0 0 و 9 06 1 ميا

 و وِ . و م

 عوبب هلا عا وانه ع 001 و لئما 0 هعسن ل كلذ ن 56 هرصقدقو مراكملا ف

 حام هرطل |لاكمعابسب طبسد

30-9 
 عوبأوهب ومما ملاملانم 35 َ ”الواانكا قلن أث محد

 عايلاريصقل اقبال وللا ىلعوم وهو كلا مصقول يال وطو مسجلا ىأ عابلا لب وطلحرو

 9 < س 0

 رثتكيزبلاذاىزب يع 5 داس 57

0 
 دان

 رك ١ كريس 1 و 0 ه2 2 وو

 هعقانب مديل موهدعل قو # ْئدنلاو عابللمعلا عبطب قدح

 اناقة قلاع بلا نومسي م هكتوداتف بلال ئرهزالا لاق هلا مدظسليفو

5> 

 اما وهو عوس عايردصم عوبلاولاق عارلامب رك الانولوش الفد وخضو 0 كلا وابلا ب
 ندهنعبدقن الفى عابرنا ب رعلا ل_هأضءن لاوواهريس ف ع ودب لب الاو ىدملا ف عابلا م١ م 0 ب 3 8 3 وس 1 .: 1,

000000 

 ا

 7 ةرطب بدك لصاعو هلوق

 اذكو لماعو هدا اوصلصالا

 سوماقلا حرش ف ماوه

 هعبفتويتكةداورلار ررضأف

 ةراسعاله> ناكولف هلوق

 ىفاذكه سوماقلاحراش

 ناك اذائوربو ناسللا

 هس هيك لمح 1



 5 17 © كنب الو هلوق

 طئاوهداشنا ف ىرهوخلا

 قاب لعت سوماسقلا حرش
 يده وك

 (عقاب) 2 نيعلافرح « ءايلالصف 8

 دو 5 . ء

 سكسلا للملا ( عنب 0 ع اناس 1 مهسأ“ 3 .دىربال لع 2

 9و هءومص ومو

 ا ويت هداع سلو يشب ا هد مدمالا ولذا ىذلا عل تاو فرطتلاو

 سهم وو ىو ه ء] موس

 مّرشَللانةيدهلاق“ اهلا ىثنالاو ملك_ةمفي را قذاس نامت و يبو علب عبلب

 و 75 -
 عار 1 سل هحولا واغقلا مغأ 5 م رهذل قرف نأ ى كننالو

 | الوقلاكوأ ىسماماذا #3 اًمداتحلاجرلا ل

 داس #

 م قو فيم د دنأو كفو لبسرلا بامغا عتلبتلا كار ءالا نبا لاقو

 2و س5 هو

 الإ يشل فربخال 3-0 اهفنت نا ىيعرنافاوعرا

 ل ًاومسا هع ىساجللا فىرهزالا» 5 ذومالكلا منك ةئاَلا ةطبلتلا "اس دل نمدعتلتلاَو

 3و ةر

 لاخ عقلب ناكم عقلي ) عض طوم عدلا 5 0 ع

 ررحلاق علب راد ليقف عملا هه فص 2 وىنالا كلذكو

 علل اراد رابدلا ركل عجَر رزه ه هلال ؟اولأس اوّل راك اوم

 هرب لكاولعج مجالاوعج عقال ضو نيستا" يرقاكد حاولا عضوم عسبملا عضم
 ْ 3 يذلا فضي مراعلا لاه عقلباهتم

 000 ا ع
 مع ةَوضرالاو نايل 5-0 ىتيبصو نهتم لال :فرلسلا

 ْ ير 2 0 معن ناك اذاءاهلاريغب ةايرادو ل لرشلا اهب أن يشل ىلا هلا ضرالاة قالا فلا

0 
 ةعقال ورغم !ّكل دكولاقك ءامامة عدا ىلا امه !تاقانوسا ثاكثاف ىد :الاورك دللءاهريغي وهف

 1: ع هك 7 . 3 .٠

 م نب لع لس

 رقت أقام عم ةالورادلا 0 يداك || هل اكدر 0

قومالان مرح الاى هلرخذامىوس لا لاويمنا ن مه فام هذ وفلاخلا
 أ قرف. ثا وهل.

 ةبورلاق اهيذأئ ال لا عقالب !اوهمعت نمهالو ًاامهلع راغب ودل شهلا

 اهفصورثالا نسا لاق ءةالب م ضرالات هدة ثردحلاىفو د انفال عطرا دما 2#

 - و س د بهم ع 12-0 -

 ىوطو ريخ لكنه ةملاخ علب وعلب رماو قال وو بسام صر امهلوقك ةغلانم لجلب

 رف ا ١ يي ًءلاءاسنلا رش ثدد للاى و كلذْنم

 هس عام 0-4

 يلم مسو ار ألا عاقتلبالا ىرهزالا 2 عقول الاّ ىهذ * ةءورلاد حيرخو

 اذا



 م (علب) نيعلافرح « ءابلال مف

 ىرذ 0 يرالانأل فرأت 121 معودع كيمو»وأاوهسعقوو عويكموهلههريط ىف

 نك هعطقهعكب واصعلاو فيلا هعكيو عبك ىفةدوصلا هذه ىلع هتباكي هد هعبرقل هندلت

 همم 2# سر

 دةاوةماكلا هدهتلقام ل-رهللأ# ى 0 ىلأثد هدحىفو هتكمودر كاع هليقتسا ا ءكب هعكبو

 ةركب ا دح هدمو هر اهو جرالي نأتيكبتلاو عكبلااهب عكست نأ تيشخ

20000 

 ىكرر عد دح فو فيسلاببرشل او انقان> راض ةمابحتا كل

 ههحا داذااعكت مفك رخل واع 0 0 هنن رضى فيسلا هك فهنعدللا

 ٍك و وهم و <

 هل-ئهولاك اموالاعكيلامملا مهاطع لاقي "هل - هلا عكملا ى ننبالاق مالكلاو فلا

 ل رسو هعلسو هعلتباواعلب“ ىثا عب( ) عقب نبأ نعم عكبنبأ اىردأ الوقت م 0 فاش

 و وو وه تبول سى مم صرع اس ع 3

 نهةعلمااو يدا دن منم اق. فر طصتالل لاو ىلارس ءالا نسا نعد ءلس هعرجاطرس
 9مءوم 2 هوم

 0 ًاوهغد 3 0 و نا 0 هع . كم نارك

 ص دوو مدو را 5 وللا ا

 سول ى هد 7 و

 ا -ءالانبالاقو ل ا نست 3
- 

 1 طملا هيف ىرذت أ مع روصو رادلاطسو ىفر فكتب ناتغاةعولَملاوةعولابلاو لكلا

 ع لاو الكل 5 كبل مترج ترو اورادلا طسو قب

 كلذ لاقي ورمك ل .ةوروظوادباءبل ل ل همق علل 2 اهدا ا ىفىذلا اهةّيوذ 6

 ناحل اوةامأفبدشلا همقر يطءاملو اتناسنالل

 110 يا ل ل ا 0 ا هع كم

 لوشن 4 همم سل مني>نزولل اهنا 0 أو كييسسل هادءانعاف

 2 عهد وها 6
 ناكوك اهورمقلالزانم ند ايد ءسوىلار الانبا نءناتغاامهف عملا .كبيشلا بق اال ١
 و

 هنالا دول ءام ىلب اس رأانضرالا ىلا هت هتالاقال علط هنأ او عزنا مخ ناض :راعم ناب را
 , ىدوس١ عيا

 :ةعاضو نمنيط علب وي و هعم ىدإا ب ؟وكلاو ءيدعل داكن : «:مهيحاص برق هن 30 ب

 -و

 ىعا رلالاف عض هو اعلبو

 وس) م و 2 و ود ل

 علبامنود ىماوراوع ىف ء #3 تيما اذادنه نمر زامل

ًِ 

 "هنن راو قمل سرا اعليو برعل |ءاربك ن م لجنة براشات

 مم ىف ذدأم لب هلوق

 اذام عضومريغ ىف توق

 ىعيدعم هكر ك ذ



 ىل_صالا ىفاذك ةحخطهلوق

 قىذااواضي اةياهنااو اند

 سوداقلاو توقامدتم

 هرك دل ريغصتلادو_هلط

 ملط ةدامؤ كلذك فاؤملا

 هميفت# وراك

 5700000 2010 : هل تاكو لي اح يد 72 هم د9 اع 1 4
00 

 (عكب) نيعلا فرح 7” ءايلا لهو 8-4

 ةعقادلا وةيهادلا ةعقاسا اووهتب اص ةيهادلا مع وهعاوق لت ىأهءلعءاعددمملماو+لا لش

ةعقا نتا مقا 1 نه هعقانالا نالفاملاقيو يم ةَدوذ مقابل برو ةيهادلا لسجرلا
 : عاقب هول 

 اهنءعثحمل انمثكَل ارومالابري هبل الجره نات ملسي ناس *ةركو ضرألا

 ةياسنو ةمالعوة هاد -جراولا ءتنامقةفاالملالاطارلا تمن تان دءامل اودياهل برا

 ةعقابنالف مهلوق ف ىراينالا نبا لاك :ري دوه لقال زياد ازد ار“ اطلاةعقايلاو

 عاقبلان مءاملا برششي ىذلا لاجل ارد ارئئاطلا برعلا د_دععقاملاو قذاح لاتخترْذَحهانعم
 هش 000 مو م م 70 2 ةم وص 2: 0

 ه«لعلاة<عنا نمافوخةروض اهامملاو عراشمإ ا دربالو ءانأا أميف عقنت سي عسضا وم عايل و

 : 3 0 1 5و اص 01 كا 1
 ركب ىاللاقل_هيوهسيلع هللا ىل_دهنتالوسرن ا ثيداىفو لايخ 0 ا

 | ال ناكورهلا] ذو كلذ ءوهةعقان ىلع بارعالا ن مترعدعل هذعدتاىذز

 7 نضل 14

 ب هن نويل فراعك ذ داك اة وش اناقه انف تن ديلي اهنتعو ةركف ىلال كاد لت اةلاوه
 2 ايلي 0

 ندهن لا هفراغو راغصلا ىصحلا 05 ازعملا ضرالا نمءاعقملاو شك دي تارا

 "انت ييذملا فو دلب مساءاعششب لبقو ماللاوفلالا اهلخديال ةفرعمعضومءاعقب وبرعلا

 هلوقهنمو ةماعلا ىرق نمّةيرق
 ُهءء 9<

 رشءاعشب ف هملعلا هد 3 يح تأ ا أىكلو

 قو هرعشق لم قمنا هر درخ اعضوم حلالا ءاعب وة 00 مهن ذأ ماب انو

 هبباكرادنمماشلاعضودوة سلب 5 10 0 هد م د لأ

 2و رى و29 ومص 7 هم2

 ينارعالا نبا نع + مديو عشب فرج وتوةخازبمو رهام ىدسالا داوم 2

 دو و 2وو مو

 0 اومدد كلذ ىلعوهو هءلعرد قب امليلدب كديعيلجرالاذهلا ة يق, 1 : فرع الاو

 ْن د اوعقرلات عقلا امل قاعُش, .اموقتدأ ار حالا تب ةمحفو دحاو عم عقماو

 عب درضلاو عطقلا عل عع علما لادهمشلالا انما |او ءطقلا || 1 4 ان د هةيع5 ركلابا اهمش * تدرب

 هي روصامانعىر-هزالادر وأ عطق ناك اذا عكب أل جرود سلبا نم ةقرغتم ضاوم ف ديدشلا

 ةيرازذلا
 2 و 7و سر

 راسن كرو »ع سعال نمرمدملا صوصا تر

 تنتلاىلا حات<وةروصلا هذه ىلعهتأر زمدبك ةة فسروا ب تةسادخناكو

 ف



: 

 ظ

 ضو 221 1 رولات د ءابلا ملا

 لطخالا لوقو نا وذل فوليلا ةلزئج بالكلا ورك

 الان لدلا سعي تي 5 ىذلاعقابلاوربعاّباوبتلا ولك

 نابرطلا عف املا ى :ريننا لاك ول_ةدقكاذ لكع فب أبلك لمقو بار غلا ل_.قوعسّصلا قابلا

 فالتخال اعبي عابر نا تي او

 عتبالاو ةفمملا نم م قيأامو بلكلا عسي نباو لاق عقب نبا قباب اقف لاقي د

 لاق 2 تملا

 م5 ء

 اهارب ىفاناطماوالمقم 00 ىبجأ هب تعرأدق عقب او

 ىأ تدنن نم عشب ض ضرالا ىو را هيفا مضرالا نم طاومىفرطملا عقب و

 ىأءاعتب ا عقاب عقب عش ير :رآو دا رك نم عشب باين ضرأ وةشن> واكد

 هدم شع ا أ مال اذا لج رلاعتب ,وبدجو بصخا_يفلاقي ويد

 ءرخ هب - هباصت ادبر رو [ ألعب سوداح ىلع ء ضيف تاسنالا بسب قراره عاق هلع لاشي و

 كلذْنمْعَم م رابغهبصي تأوهو فو رصم ريغو فو 0 رعاشرمل
 2 م امس ج -

 عقيم الحر ىأ ارهنأ هنعهتلا ىنرةربرهىلأ 2 ه دقو اضرأ عاب اودار اولاك هدد ىلع

 كيدحوالاهاساا توام فالي روض ْ'
 مو تدع

 ىلع ةمكرلا نمسا ندب ىلع املا حيت ذاوةسمقب عجب ونا لسفلا عتب القل ْ

 يلار ال نبادنشنا عيب لبق نيود قر. طيب تمير ار ا

 سا« سه مو

 لان مرافملا كن | ىلع #3 يعينا سارا

 و هو إ 2 7

 نمت عطق لع مابا طمع اوهيلع عضتلل :ىذلاءاملا ىنن اوةئسلاهّساص ًاىذلاتنسلا

0 

 ىشسدو 0 مرد م ور 2 هنو م9 عض هوم عيش او جاقي و عقب ب عجلا وابن ىل اهيه هراع ىلع نضرالا

 تشي ناك 324 رف اوددملا هيمو دش ف درو دقو دقرغل ١ عسيقب ىعسدبو. 7

 الااعبشي ىهسيالو عسنملا ناكملا ضرالا نم عتب اوعضومال امزالمسالا قبو بهذف ايد

 يم ضسوعاجب ت

 لي ا ممل مةعس الا لاي هناك هذنب ,أىأعش تسد امورك هيفو ْ

 رج انبالاك ادع واع ريما اتت وانو عقب : اودع اىالا

 ع ذب فك هنملماوحلا 0 #2 هتك روم 2 ازابكغنلا



 1 (عقب) 1 ؛نيعلا فرح * ءاملا لصق ا
 ك9 يس بي  ©ش“©؟©[؟©ٌُُّْْسُىْاْْاولْس ل د
 ٍْ ثرغلارك ذيل قمنا لاق ا

 ا ا اا ا
 0 اخ

 1+ اجل هد ام كري

 "لدتا مءاناور لات #3 هَءاعبِفب رصلار حرش قل

 | وو ءانالا نهحب واذا هئّوصةداكح دارأ هناك ىرهزالا لاك اراد ءاملا توص ا

 عامملاوامصاهمص ردا عيءاسطمل |ىفاهعبف اهذخأ 1ث د1 هم.مو هيصاذاانع ءاملا + عد اولد د

 لعد د> هنمو ءاعطملا ىفاهقذق ىأأ قت ذا عنب عك نمةثلل املاباهيوربنم مهنمورطأ ا ةدش

 هان

 - و هبأبش ب ةدعف هند 1 ولع أ نيف تخل :ساام عاعب باصسلا تقل أ هسنع هللا ىضر

 ةعياعبلاو ص رلا مانا بسلا جاونأ تنين اذلاهعاعب ضال تر وبان ىوعو ايست

 عسملاو عّرلا ندا ىذلا لب :الادالوأ ٠ نمةسعملاو ةعيضالو مهل لامالن يذلا ّك.لاعصلا

 ةعقبلاو علا «(عقبإ) فراك داشتوهل_,قوتاوصالا ضعبةباكحٌةعبعملاو

 وو هم ه5 13و ى

 ليقو عتب أعجسة#فسالا ضد . ىأ ال عدوان رماف ىموم بأ ثيدس - قو نوللا فاني

 هرددصىفلاهّقت صخ نممنمو ضاس وداوسه سف عقبأ بار 7 هضاس . طلاخام عقبالا

 عم باكو عقبالا بارسغلا اهئمدءوتاودلا نم سة ىل_-2د ص || ًاهناثن دحلا ىفو ضاس

 0 دال هانت كلعز كيد كوه نع هلل يضرةرره د أت يدحفو كلذك

 2 وس

 كلذي عي عقب لاو دا ل :موضابسل مهم مهكيلامتو مهذسعو سهمدخ

 اوهتل-يقورثك أ امج ىرديالفاهداوسواضابب طاتخا ىيلاءاعشيلا لاقو تاركا 7

 مدخن ال ضاسلادارأ رادسعو الافو5 ركل وضاسلا اهيلع بااغلا نام هماولأ طالتخال كلذ
 5-0 0 هو ع هه ل

 هسفناك اذا عشب !بارغلل لاقي اد_او ضا.سللاب اعقب مهام فةمأ اقصلاو مورلا مهام ماشلا

 ا -ٍ 000- 3 7 2
 ضاسلادا رادع ارغلاقو ثدملكلال_ءراصتنابرغلا نمن وكيام رخو هو ضاسس

 هَ . 5 3 2-6 7 ُ 4 0
 نبذلا ناقل ا يع ١ لاكو نيسنج نم مهاساننتو مهن اول !فالتخال نا عقر م أ لل#قو ةرهصأ او

 ' اورام كذا كلام اوسريع 1 نمضس ناك ن1 لاة بالو ضاب وداوس ويف

 ءامالا الو كيغرتطتم رلا"امإ رك *ةيرعلا ل ادار ةريرهانأ ىراو لاف صلخ ضد مو

 ناكاما مولا 0 كلذ لءةررعلان 5 و ضب .. مهو مورأا ىب ن نمودوسمهوبرعلا كن د مشو

 أ مالا دالوأآدرلو معلاو برعلا نوديير-الاودوسالا ان !لوقنإ نرعلاوانادوساهؤاما

 هو جو

 ىارعالان با تاهمالا ضاببو انا الاداوس نم ماوذخأ مم ادار أونا رغلاع 2 5 عقب برعلا نم

 ةءو م 9-55 وم

 ىفعمبلاو عتب عمجلاولمذألاو علو مرعالاو ماا ورا علسالاو بالا صرب اللاب

 ' ريطلا

 0 را
 0 ١
 ن1



 احل ل ل كا 4
 01 1 ا

 لن (عغب) : نءلا فرح « ءالالصف

 هو

 كلا توصل عشار | ف ئتحيىذلاوهبغاضا نال تعز ا بلو يطأ

 ىلع باغدقورعلا فيرا عشبلاورصلا عب ضل ورمل عبلاو بالا نوصل

 كك ده ديو ن5 تي اسلاك امذعب

 و -ء-وو

 بنو راعملا تاقيعب كولي 5 2
 2 ا

ل يقوةريزملا ىف ماق اعأعشبلاف ريق -دلارسو هود اسال نمىولةمداس
 عاق عأ ربت 

 عشبونا لا 0 مسرد ءب الامل ىنام

 ع و رح ْ لاس فا بهذ. ىأ !تاقمعيك وأب رجلا ل حاسة مدع او جمصل ااذدوُلَمملاودو

 ىد_بلا نمل دأوداس هناكمح راب لو به ت ابتدحس

 . هاا 34 5 35 4 - ع
 ىلدهلاسارخ ىب !لوق ىف ىب-ةلالاقو بوذحلا هدستىأ

 لب عاعشلا فعلا وذ « اهناكتراصَسعشلاَنيأراناف و ا م ا ءو ِ 1 2 سا

 ةفيطتلاوهو لهنا لئماوعاعُش نأ أر برخملات حان لوش هلارئاز ارد بنار علا

 ع يقلل

 اوقفت َّن "نيناسرعش قو هوركلا فناكمر خدم عبضملاو

 م9 <

 لسوف عسضبلا ىو اني #3 لاس مأرادلا م رتل

 ىلء دو سأريصق ل وهو 0 0 0 اوهلءقو مرث الا لاق

55 

 ناعب دلو عضوم م ءاوهلبقو قسم دةروك ن ماشا نغسل تاذو لسنياهفةسلبلا ضرأب لت

 و « و

 ثيدلاىو مطنو رسك دش ثب د-هللاى ىبلا ةعاضارلب وعضاوم عضابو ع تياروسلا

 اه رسأ ممل راح ًاوءامل ل مد َُظ ودم | وه دملاهف و رم رتل " ىهل اف غار راد نعل ٌمسدهنأ

 داصلاب وهىلل+ق وة أنز ودل 9 وه ةعّضا أر دش 3 َّق و ”نلمهملاداصلا ىدح و

 حض أ وافصع) اذه وى :رهزالا لافداضلا نيعضي أن يعمسأ م وعلا هر سم ىبشنلا لاق 39 ”نلههملا

 - - س و .

 نيعجأ ءوَقلابتر سه ل وةدند.كحصاوةعب رأبةملكلادك و برعلا ىزا رلاءثهلا ولأ لاق

 وضو عصيلا نمدوخأم وه ولا ى اسال نا نعك و وحل ذكو داصلا,نيعس أن يعصب أن يعتك ا

 هعاعبل_قوه_َسقنو له ىأهسعاعبود_عب قل عانماو ٌراهلا عاملا . عسب علا
 5 3 ع 2 -و ع 7 و 2 ,» ع 97 سب 3 1

 اهرطم ل-ةدواهءامىك انهعاعب ةباصسلا تقلأ ءاملا نمياحسلا ل عاعبلاوهزاه-وهعاّشم

 سَملاو سها لاق

 لود بامعلاى ءذناملا 00 23 هعاعن اعل اءأ ردا قلو 1

 م --
 ل. حس حس رج حسم

 ص مو

 هطيضامامدقتو لوعش ذل

 وهو ءابلا خفبدأس ةدامىف

 وي هَ طخ

 لصالا:اذك غلا ةسلبلا هلو
 حسن عسجارتاو طق الب
 ىرهزالا

 رطملا نم عام 0 16 ربان, نمرطملا ع دور 7 ابنت راسن ع. يباصتنلاعبو



 (عشب) _نيعلا فرت «رابلال سن
 ١000 اا سمسم

 نونا: عصتندو مثملاواهينك اساههمط ى طمع بل نأ عب هملااهتعفداذاٌةءاضبهّمعّضأ

 ءاملاشروهو ماو: 6007 لمهام ونيتم#تلاءالتاوداضلابىو رد_ةوداصلاو

 فاض ةريشعلا ىلا هن اللا نهءاهلادو رمعلا ىلا ثالثلا نيب امسك او فلاب عسبلا اوعّضملاو

 قناعة رتلا عراب نقيس قبلا ةاوتكددفلاو مةعطق هنالداحآ الاهءلا فاضتامىلا

1-0 

 نبالأق 3 راحت يشع عطرو الج 0 دعب لاف ةعسنا ىلا ةئالثن «كلذو داع“ الارئاس

 ليي قيس لا ثالثا ني عجبا لبقو كلذ عملو ةردشو مطرالورمثع حضر عع لومدرس

 ىلا ةثالثلا نيبام عضبلاءارغلا لاق نين« عض نوعساا ىفث يلف ليزاستلا فو عستىلا عبر أن م

 تقاديز و لاقو رعد نمر الز ث ال: نم لقأ نوكمال عضيل رمش لاو ةرمشعلا نودام

 عضم مضهبلاقو نيد عضه لع
 ةلاددنالو دقدلا خاب لام عضبلا ةديسع ولأ لاعو نيس

 عضبلا بهذ رشعلا ظفات زواجاذاو ةعبس عسضرلالاسقيو ةسعب رأىلاد-اولا نيام 7

 ةآصانورمشءو عضولو ال--رنورشعو عض4لاقيديز ,ونأ لاق و نورشعو عض!لوقنال

 نب رمعلاو ريسعلا عمالارك ذيالعشلاو نين عسض»هلوقىف ءارفلا نع ىكحو ىرب نا لاق

 نم ءامبهلا بابىف ماتو: ا دشنأو فيتو ةئام لاشي هن أ نعي كا ذد_.هبامفلاقبالو نيعلا ىلا

 : ْ برعلا ضءءاةساجلا
 ا -- هدو 6ةس 7

 نسر مي #* هسا ابعك ىرأنيحلوتأ

 ظ ندالو ردقالواضنالو 5 كيضنإلا ؛اهالعنينسلا نم

 سل دس م مم م -
 5و.

 د_>اولا مرتع ةءاجلا الصمم دخلا ىفو اكلم نئالئواعضا ثيد ل قءاح دقو

 دو > و

1 0 _ضادلاو يناس ءالا ٠ نعت آودأ لمللا نم عتب موةجرد رمشعو عض
 ُمغلاَن 0

- 

 1 نمل

عليستى اعضمننو عضل 41 ةسلاق 5 ئذلا عضو عض قرف ة لوقت اهنعتعطقنا
 اكر

 كينادالتما او

 عضم هناك مب الا 23 تيضغشس ماذا هربت

00 

0 

 انعاذهّنأ٠ نطوليدلا فو فدي البي ذو ناكواعط تمل. بسرو قرع عصبت ف

 نالاهتضغتسا اذا ىرح نماه د_:عاع ءالردتن أس رذلا ءذه ىأت لوةبى ربن بالاك هب مصر

 ىلع سفن اةٌرءه#تلج-ةدانزلا لع ناو كلاطعأ اذاداوذلا سرفلا

 اذا عاملا نب اًةضسأ ىف عقوو قرعلا ىنأت الواههارك كت امتردب ىأتءذ_هلوقبودعلا دنا 77

5 

+ 1 

1 

3 
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 1-0-0 (عضا) نععلا فرح 35 ءاملا لصق ْ

 1 تن تلا سس 177097 3302 تل: 000 0 سس 0 :

 اعوضإلا تصخنزأ 0 #2 لا

 ىقسانلا فلتخاو ىرعزالا لام أ رمال كولا كل اوقالطلاعّصبلاَو ةأرسملا رم |او

 قضت نطاق و حاكتلاد مَع روما اوهموقلاقو 2 رفلاو شع وقلاقفعضلا

 ىو هتةرافموأ كجوز ىلعَتاَّنلا ىرا.ة افاق تسعلا كر فراصىأ ىزاشان كه

 صم هو شان اىفىدانفالالد د سخأ لس رانا لصق ]وس 31 همام 57 : ا دولا

 ىرهزالا لاه عاجلا ىأرّصبلاو عمشلا ىفدب يعصب اناا رش الف ىل حباصأ ن مال رس

 0 030 قرئنصحملو تبالغ نقلا لون ارا هرغعر زدؤام سال هلوق لثماذه

 هئئاست نيب نماركب اهحنونرت تاكو حاكن لكن م غضن لكن م لسوهلعاتلا لص ىلا 1

 قىتزيءاتإ قالا ساتستدسلاىز ثاكتأ ل تالف زاذآةأرم ات ءّضنأَو

 عاجلا عذلا نملاعّشتساوهو ةءاهاخلاحاكننمع وفعاضتتسالا ريثالا نبا لاك نيحاكنا

 هن ارعاو] ةتمالد ازا كاز رلا ناك طقفدلولا ه-:ملانْل لخرلا عامة رمل تظن كلذو

 لغشامتاولح راك نابل ا ل اهلزتعي وهم ىضيتساةثالفرلا سرا

 هتعدف: سهاد ره لو هملعهتل ىلص بنل هتاد عنا ثيدحلاهنمو داولا ةباحت ىفةسغر كلذ
 ”ت ومو

 لخدإس .وهماعدللا ىلص ىنل ١ اهح و وزتاملاه:عهللاىذ ردد ثردح ىفو اهنمعضبتسي نا

 يس بس رع د مح ير ير و مب

 هيؤس ض3 ربال ىذلا + نكمل اذهدب ريف حربا عشْبلااذ_هلاقهارانلف امس بو ر عاجل

 و 0 0: 500 ا ع هو :

 تلجامةءاضدلا و هنمريسلا لبق ولالا مةعطقلا عاجلا اواهكرت :واهتع ديربلا ريغو أاصغي م و 8 2 8 5 م ” ه ع

 عض دب اواهانا هاظع أدع اضيل اع او رامتللا معي كلام 5 طم ةعاشبلاو هنزاداو هع ح ||

 رمل عطب كلاما ىو هتعاضب ل «هعضيتساوئذلا عضبأو ضار ةااكعاضبلا م ءالاوذت أ هلم

 را ارض نة جرا لافرق ند عمربه نأ كذوَرب .ةىلا

 اير 3 * اًنوُحرعشلا كعاض.تساو كاف

 انهلص 0 اع اضيل ا ا ةءاضب ولولا قولماح ىعمق و هنالىلاءىد_عامناو
 2 م

 ءانحأ نمر 0-0 لاليقو عمة لاوهر ديلا ههنا نإ ىداالاملان ءةمذعلا

 2 هك ماس ست لوقو زال 1 23 مهو ىيشإو كا : ثول هولا

 سريع 5س

 نموه»لافو ىرم زلا .رك ذا هما عضو اه يقتلك هس 01 ردملا ثيل +كاىقو ت8 0

 ) عسان برعلا نال . - 3 (



 101 24 1 سساادبا رست نا ا ااا ا بلا
0 7 

 (عضب)__دنيتلافرح م ءابلالسن 0
 000 هلل ضنا

 هوقو نه»و مسج اد ناك اذا

 5و ر#“” ىنمع 1 وعلا 2

 موثج نيبكسملا قوفعسي ارب * هعيضت ناك لّدَح ل ضعالو

 لتي نلا عضو حلا نوكينأذ وجيد عيبا ةوقلذ اهرب درككانرج

 عال اطوسنيث الدسم ىلع م دق الحرب درض هنأ هنعدقلا ىضررمت ثيذح فو هل قش

 فويسلا ليقو طابا هع مْرَون ردك ليقو مّلاردع و عطقتو داملاٌَنُدَثىَأرَد دو
 ئشب مم اذا عضابفسس لات, ىتمدالا لاك عصي طايسلاو * زحارلا لاق عشاناهدخخاو

 9 عض سمامرم رمستلا ادد #* لاو همس ' وش لك 210101111

 11و طارق نم «ب ةل قت عر ايزمتموخ « اسوقف صير خنبسوألوقو
 مدل وشو دلطا عطت ىلا جاصتلان مةعضايلاوروذلا ىلالذلا لثملو لاق مضايل اواهعطق

 دقوةج الملا ةعضابلا دع وةيمادلا يي لاس ابا لسالدناالا ىدن نو دلطلا دهب هعشت

 ١ لاو حس اموهو رش اعملو هل ل ب وسد ل ةم شالا تركذ 3

 س مع ا ة 27) سوس

 ىت>لثملا فوفلاورأءاملا ىنعّسنأو الع :ماوىوراعضب وعوض عض هنو ءاملا نم عض وهيدالاو

 / ىوربت>برشاذاو هدفت اذاهمعَضْأف لس منجل قل اص اواو مرووشم رف مو رز سو

 2 َ ت8 ع 6 <

 قيبشيى عحدوع عزا : امهلني هيدعضب ومالكلاب !ايهعضتأ او ريت عض و عضابءام وعض | تعض لاف

23-2 

 0 ما مالكلا عضو مهفاعوضن عضم وه عضو ناك 460 اك

 ىرشوملا لاك نالف نمتعض هنملوقتاضي أى شبه رمأب نأ ممسف هلركأر لةئىشيهرمأ اذااعوضت

 همس ص سس سم مم 8و سد
0 

 3 تدكسلا نبا : نب حاكنلا عشا وعيب جنا لعرخو م ةييتمتساد ا نالؤ. نمتعضاولاواعرو

 معو م7 ساق و

 اذاةنالف شب نال ككملاقيو زعاشلا اهمال لانا قوعاضبلا هو ةعماجما ةعضامملاو

 ةعضابملاووزت اذا عضيونالف عسي ا نايشغلا عضومن ءةءاكوهو اهحاكن دمعك م

2 

 .ٍ هنعهللا ىضزرذ ىفأث يدح ىفدروو هترشام .هىأقدصوأ هأ هعشو ثيدبحلاهنمو رشا

 و ص

 مسالاوا هحماخاعاضإ وةعضام ماهعّضان رواعشت ةأرملا عض دب واضي أه دم .وهودق د صر ه أ معيش هو

 بركي دعم نيورعلاق وشف مل عتيلا

 عوذبلا ةيلاغفرطلا كاوس * بالك ا هتوخاو بعك فو

 اهبل سون فاو لنوع !نع كذب ىنكع وشبلاة لام اوقو تارا 90 - انمى فرطلا اوس

 رخ لافون يلا

 3 د

 ا 00



00 0-6 24 
"0 

 81 (عهرر نينار ع "ناله

 نا 2 هع 1 6
 ىأنعىور و ف.هعأادهروص:هوألاف داطلاءنيعض |نيعجم . اموةلاثتررم ىلا لاف داصلاو

 تمد

 نيعنك أ نيج أ مولا, تررم لود د 1 " اةميرابةملكلا دك برعلا لا هنأ ىزارلا مهلا

 لوقىلءر هاف داكت عتشلا وعيب عر عشتلا مدرع ووو اقام رزان |نيعضنا ا

 و2 هو م مم و م سود

 تي ةدليفو 3 لدوخ عميصلا# و اواني 3 تبان سنا س-رعشىف

 داضلانتمكجةع الار ةوو حفلا دانا وه لنقو يقرا ت زون  نمكدةعَس اكلذكو

 2-0 35م 0

 ةعطقلا ع او. هعطقاعيضت عشت دواعشا هضم وب ءالا عضد (عض 2 اهرك د اسوا هلمهملا

 اهنا وح 1 ةريهلا اهلثم رمل هزمت كةق ترم اذامدللا نمةعضر هتمطعأ ل اوهدتهنتم |

 ةعشبنالذو ىدحمالا# كل ذرغوةقر 8 1 ا لاو ةذلقلاو ةعطقلا لئمرسكلاب

 - - و 8 -و
 و 0

 ءنساهما ىأر سكن دقو كلذ نم قبة عض ةحطإف بيات كاىفو سلا كابا زال

 ريهزلاقرع 2 رةلتمعس عاووشللا نمت يه

 0 آدنعاتاس تقالف #2 اتالَع اهلرمعت لف تعاضأ
 مو

 , 5 مو م و2 م ومو6و وهوه

 دد_ةؤم باها ماه عضرو #2 هلوحريطلا لج واشد تعامد

 4 و 0 و 0 ا 4

 ةزج نب ىلعدر نأ 0 ل ا كلوا للا و ةتاعض وةعضاو

 كمل و ريخال عشب عومسملا لاو دبع ىأ ىلع

 55 م نم ع هس8ي 95 م 32 و هلو

 ا مكعتو * ىذا او عايل دلل 0

 و - 0 هم

 عجم و نْرلا عجينه هريظأو را عب هو عضاو 3 ل مضل ها ه زاهريظتو ردات وهو عسضت 1 فا فص مه اتدو حو

 لاقبوةعب فيد اولا مل 5 نمّر.منامسَبلاو عب ةراش ك ةبادلاشب ,.ملاارأ

 باك لم عت عجب هنأمع للا عبض قلاش لا 3 التم 0 .ثدلا ىلا ةءاس

 ةرداحلا لاق 3 ١

 و وة َ

 عصاه لع 1 لان نم نك #3 هم ع رع ةئيدترعس عا هو

 ءورص 03 ه3

 عدم هقورع عيضتلاو 0 3 دءاسىبًارداسوو هم 0 م

 اهنسحةعشْيلاديدشلاب الفنا 0-5 نينا دنال مدلا نم ماد ني غمدعاق ورعاك | أ

 'لاقيو ىربنتالاق اناس دوت عيضبلا ى طاح 00 اا عييضيلا ى را لجر

 لصالاءاذك ىاوذلا هلوق

 ةمدملا اننا سوماقلاح رشو

 ةيقلاداضلأ, عضبةدامىواند

1 
 هعصقم همسك ناو دلارظت او

 انهلصالاءاذك همس هلوق
 هلعلو هب ءار عسد ىف ىاس و

 ريغضرأ ىأهلوأنوسةشسأ
 هدم هرتكهر رحوة عفت



 /عس)  نيلافرع ءءابلالسن 5
 ْ ىذلا عضوملا أ شهتسي رن م 1 ااذادسالا لود طوعا سأش هلوق

 ىأةدراو لق 0 دسالا ناك كلذ هثعز : رثءاملادرتل عضوملا كلذلا ءابطلا تهتنا اذافاهرتشو

 و ست و 6م

 دسالا ناكل عزفاولثدحي ص عتب نيا ئبط يمال از ةدداوللاهل ضانلا ن مودرأع

 نيالا ةريثك ةعشت ة شخ وار كش مث طردب شل اعّسبْئشلاعشتو قاضاعّشبءاملادىداولا عشو

 2-2 207 سرا سور 00 دما سس 9و ض 5 5 ىد< 8< ,

 | عصواليلق مثر ةعاصب عصر. "املا عسروءاملا نمد“ .داكب الويضلا قرذلا عضل ال
 اس مسمص جيير-

 ع ا كل مم بت عصربو ةعاصو عضم دنقلا قرشا

 ظ بد ودى تديديردزباىورو

 0 عضد هناق يالا * ٌتضعتس اماذا تدب أَ

 ْ ئنلا عْضتن ءدعملاذاضلا»فرشلا اذه تاقثلا ىورو ىرهزالا لاك الملقالد لقل.سي ىأداصلاب

 ْ قعر خر فظل بإب ن ماذ_هذخأدبردنءاو يؤ د يأرعش ف ناو رلاماو راذكهو لاسىأ

 هفنصىذلا هناك ىو ذ هنا فرمعتلا ىفامهئلثى ربنا ميشلا نآرهاظل اوهفعص ىذلافىصتلا

 هركذوةجرتلا هذهىف هحامصى ىرهوما هركذي لو: هل مهمل اداصلاب عصمتب عصب ةجبرت ىف حاصتلا| ىلع

 ىلعسولاو ةدايسلا نيبامعصبلاو ةبعملاداضلانعضب ةجيرتىفهرت ذىف ىرهوملا اةفاوماضي  ىربنبا

 نمعصب ىضملاب وهتضصامردأالو نين وهنلا ضع ن ماتطص رع وحلا لاق عجلا عيصملاو
 م9 ع

 ىلا علان س دأ دلو ةمعماداضاان دل 6 مهكعل واعد ول َظ اصلا ا وهمم س 0 لل ايلهللا

 ه- - و مج 0-7

 3 ةودنلا تيأ ارود روَعَضا ل - 0 وءاعص)*ا عج ىثنالاو عصل 1ع 1 قحتدخ 1 وه

 | اوان و عع ال عيان تغن ع 1 ًاوهدسْن ا لاك عج المدن الابت مدل ووشو مصل عج

 وهو امضعب ةداعا ىلا عجب 1فو رح عج ةداعإن نءاوؤلدعم_منال مجالا 3 عم أو عنك أ و وعصرأ

 مّن ىد نوع ألاق.الو ئرهزالا لاك اهلك فوزلارب ,ركشب ةلاطالا نمايم اكن يعلا

 ىوقأ |ماللق ةملكلا فورحرتاسنوداهدحو نيعلا ةداغا ىلعاو رت لفل قنا نوعتك 1

 لالا فورحرخ 1 اهنالةنسف اه ىهو ةماكتا مالا مال كلذو اهلي قنيذللا نيفرملا نه ةهصسلا ىف

 ىلعالو ادبملا ىلعال عطقملا لعوهامنا ريركشل اوةغلا لا قل مغلاو لوصالا عطقمامالاهب“ ىف

 وخاو كلذلُع ؛ك عمصسلا فو رات بالؤار هلأ ٠ ىهامنارعشلا قةياشعلا أى رالأاش ملا

 ةنفاقلا ففرلافرطتانلك كلذا 0 هرب انعل ءلاو اها ن مفرش :امهدنعةم ةلاقلاوتعصسلا

 موقت احل اتي دنك اوةنالغب دكر ةملكلا يملا ولات همكح ىلع ةظفاحومبةياتعاودادا

 تكسو حم صم د عصصا سدس بوه سصصصوو دل مب وسع هاوس م م صج واتس وامس ور سجس سم

 نك وعركصأ



 1 ا ا ويانا ين 1 + ا

1 . 3 

 دشناوو ذل ةماهعاة ماتجلا
 توضأ م س و 2 . م © :

 اعكريت هرغاودارأولو #3 اعرصي نأاندحامعأ تاهش

 هوو و و ومو م

 ٍ الا يارس لل نير قلا عكاز س06

 ؟«وور و95 م

 عازبو عي ريوهف ةعاريمضلا مالغلا ع (عن) بلا عن عوكرب دعو رعود لف
 فرطلاءامئصو اذا ةعب ني ةيراج حو عسب رمالغو فران الغلا عرف براعم . راو لو فرط 7

 رست ءاسنلاو لاجرلا نمت اد_>اللالا لاس قءالو ىلقاا*اك ٌدوةحالملاو

 | رصقلا هبشسانلانمفيرظلا عي ريل باطن رعت شيام اذهْنل تاقفعب يدش

 | مالغشوؤتلاو ألاف وفاسشلا ع راق اح 3 لادا عيب يلا رفا

 اع لا عربتو فرم :مال- غلا عّربتو ناسنالا هيدمحت ام ةعازبلاو مهبل ماكتمىأ عر

 ةقورعملمر مسا عّروو 01-0 اعرمتادعلا يعأاذا ىلا .« حاملا لاك عشب دحر ل قو مفاعبو

 و هج ع 2 هما ع

 ةأ سما مسا عرونو# نزول سرب وأني لمر» ةب ور لاك دعس نب بيذهتلا فو دسأ ىبلامرنم

 ريوبلات عربا نمو اك ٠

 و هس ةوسءحو ور همم 0

 عروب اناني تن هالك #23 انعأ ليست حيفا

 هللا لصهننا لوسرناك ثددا فو مالكلاو سابو ماعلا نمل عشنا 12 عشب
 سصم#ب

 ماعطو هيرك مط عشرلا ةاماعطمدي نا روعطلا هز كلا نشكل ىأ اعشبلا لكم وهملع

 دقو نر ا ةرا معو فوغ همف ةعاشمل ان قلطانخأب رع ثنو عشا

 هيفمذاالاسي ناناحاعشتراماعطانلك أ اوهسئد عشبفهلك أ ااذاعشلا يعش سواح

 مو سد و

 قالا ف ةعشب ىهو موقلا دين تعضوف ثدد_1طاىفو نشح ماعطن ام نيا

 طيضادكن يصارلساءانز هلوق( ؟) اممدناك اذارطنملا عشب لحر راع ع ءوشلا عشيتسأو ه-ثمهي م ثحعسشا مالكو

 انل- اولصالا ف مضل اىءابز 5 2 3 ١ 5 وا 0 ا .

 نونلاب خشن ةدامف هلع لجر ونش عش بوو باباشرا غزال ادامحولا عبو عنا ثدى أ سفنلا عش لدزو
 ١  0 0ب - 4 -ّ و 1

 سوماقلاحراش لق: نكلو عسب دقو 4ع اشيل اوعشبلارددملاو ناك ا سب الونالا ةةيالءاهلايىثنال اومفلا عي ردي رثمفلا عش

  2 2 3 - 3 -- 3 0 - 9ههل ع 0 | وس 7 را و |

 م ؟ءانزلاو هلوقحرشف ||| . راكعلاو قايل سناك اذاقليلا عشا لج .روهغس م اعّسن ماعطلا اذهب عشب وةعاش و اعش
 :  - 7 20 - 0 0 1 0 3 : 3قدافلا 3 نععمتج اريصقلا

 ريطن اتدلا فءانلاهصئام ادسأآ ف صيدس زو لاقاعرذ هب قاضدعاشب دامب الا عطب

 قيضااوهو نابجوداوج )0 عزاه ندحيتةدراو عد 03 قمنا ءانز طوُرهلا اش

 ءانز رسب وءانز ناكملاقي ةام  ا

 يب“ هبي 5 رام ورم



 عكرب) نيعلا قرح 5 ءاملا لصف موك

 عوجوءانلا مضن عوقرب ب اوصل او قوُمْعَمالا لواعفي ّىحح ردان وقرب قابلا خف ىرهزالا لاف
 و موو.ى )و 7 ها 27 6

 عوجو عوقر عوحور؟ و تح اذا 1 وضوم عند رك لاعب يصاب عوق
2-١-2 287 

 عقربدةنوأللا لجلال لاقي ودح>او ا عوكربو عوك بعوجو البلا خف عوقد

 رعاشلا لوقهنموعفرلا سكن قباب ردا نعمو هس

 ةهمصوسم 2 0

 لزاغلابا هلت تعابواها 95 تعقرب نالدعسدقأ سدقرت 1

 ةسعقربملاو سس ارثاءاضتباةاشلاةَقريملاو هسرلق علا هسسمل اواي لاب و

 وو 7 . موو

000 0 
0 

 00 م 0

 كر ةسالاامسلا يرانا ل 5 ا نا

 تصلا ىلا نةّيما لاق
 تسلم تس ضمومص حج سس سل 9

 فرحا اولا هلك اًووردس : اهلوحكئالملاو عقرب ناك
 هلبقّناللادا ورب هداشنا باوص ىرب با لاق

 5س و تع 72 1 2

 دروب ىلاكةعب اسي أو 5 نحاول

 املي ررخلاب رحلا هشفن اكمال همجشلا رحلاةقص ب رحأ درحأو رت ىأر دل وقىرهو+ لاق

 ىربننالاقو هبرشلك َنهفءاعسلا ىفى راك بك اوكلاهيف رثمنالوأح ولان م همق لصخت

 خخ ولف حان رلاهتلكا و ىأئاوقا اهلك او هلوق ىرتالأ ام َرَدحلالا تسال رصلا,ءامسلا همس

 هنمناندع تلا اذه :راسفتا ف ىرهولا هةصوامو ىرب ْن الاد دا وه وذر 1 انهقص وكلذلذ

 هرث ذءاحولاف ةعبارلاءامسلا مسا عقيل ثيل لاف ىرعنالا لاو مسا ى هاندلاءامسو

 ناالاقو .زدانس رغوهو للعف ىلعءاجءا سلا ءامسأ نمسا عقرب لاذ و تيراشالا شما

 هنر وص انقل ١ص رعلا ف دا ال اوطقق طامخ تاني نييقاحد تما 00 00 5 ١ لست

 ةيورلاف تسر سوت ادعر صه ردع لو عكر (عكرب): هج

 رم ع2 دوم سوص 5-

 اعبوروأةعيوَرهتسا ىلع 7 اعكريت هزعانز قاطو
 وهكلذكوءارلاناعب ورو أ ةء-عب ورهباوصو ىازلاة-عبوزديردنب ادرك ذاذك»ىرا لاذ

 صو ايلا 0 بوقرعلا رص ال قو ف يعضا 0 هنانرسفو هب و ةراعتل

 ثع 0 تو عبرأ لع وايقلا ةعكربلاو امهملع ايتنسانا بكر ودها كشر 2 0

 هادا



 ب 5 3 للرسلا 091 اي# 0 ل قط ل ا را ل ل 6 31

 5 , و 3 2 ميشا يود

 عمو م1 ال ع

 مسلسل
 وجرب وسلا مقا

 ناهي نأ عربيا وحامو 3 عاعدققدزرُفلا بيها

12/0 

 لادا!ولاذلا.ىه هرعش لاق لح راتحت قلب ىذلاس اا اعرب( عرب )'

 صخو عذاربلاعملباول<رلا تت قلي ىذلا س ا اةعَدْرملا «(عنب) ابرقاهرك ذقأمسو |

 بلع ذدشتأ مح قس و لادلاولاذانتعدبلاوةعذولا ى ةرالأاغور ا

 يبوس 8 دال 0 يد
 ّ ا

2-0-0 

 576 6 ل الدغ.صلا هده نحنا ماع

 كا

 مصل جوهالا ليقول يوطلا قجال اوهلمقو هداؤفال ىذلا فود رغما عاشربلاوقلخلا

 ةيوقر لاك سفتنملا ىفاحلا

 بعوماخولا عاشرببالو 0 تر راى هان ىءادعتال
 مت دي نس 2 2 سمس * ساس

 هداشنا ب اوصى ربنا ١لاك

 هدد ه5 م7 سدعإلب نيس 2

 يم 23 براي ىتساو ىيلدعتال

 ا

 (عقرب ) 37 بو ماشا ماشربالو 0 لاق بعو ةجرت فىرهوملا هدروأ حرلااذدو

 انحف صب ىدغملا لاك با ارعالاءاساو باو دالوهو فور عم عوقريلاو عقرب او عقريلا 5 0 5:67 موسوو ة17”هذد

 ه8 مهدص لوس سم دو م98 2ه7- سس ْ

 ل را او 23 تع

 هلق نال كاذك املُسو سنا اٌدسومداشنا با اوصئربترنالاق ١ اممم نا ودعي ىرهوملا

 لصالاباذك اطويغموهلوق ارجخأفف دولا نماط .وبعواراها 3 راش ره قأدنعاناس تقلق
 نيسغسوماقلاح رشو لاك أ :

 ىاهلههع هل_علوة سيتم عر 3 عقرب 0 ىلا شحولا هرب عي 4 ع و هلم دا ارغلا لاك اهدإ فانت ل |ةرعب ئعد تق الفهل وق
 هررسوأفو عم ىدعملا تيب د شنأوعوفرلو عقرب لوقتالو عفر لوقت ءاحؤبأ لاق عرج ى صالا ظ
 موو 8

 ثالثلا مدقن ملوقفوىرهزالال اه فاح لا نمر افاق عوقركم دشن نمو ةاتنثلا عقربك دو أ
 8س وس 2+ م7

 استولت عقابا عقر عمبشبللا لاف عقربلا فةغل عوقرملا نى عل لد ةجيرتلا لوأ !قتاغأ

 ريجلا نب ةبو لاق نيننعلات اكره يفو بار ءالاء[سئاهسسلتو باودلا
 م مءومسد سوس و

 هيوم اهنم ياردع * توفرت كلت ئحاماذا ثنكو



 (عرب). . نيعلافرح «ءابلالصم 2 ؟هع

 | 5 - .٠ 2 2 2 7-5 0 غ : ىأى ألاف ىعشا ىلا هللالوسرابلا ةفل_بوهسيلع نتا ىل_ىبنلاق البرد ث يدحلا فو

 هتحاح مقرلو هلدحو هي عطق اذا نالفبن الف عدب الاقي ىنايعللا لاقو لح ار ل الكنا ىعطقنا

 هوفالا لاك ةرهظدب عدي اودي هتظ دنع نكي لو

 2: دق 00 1-1 سوق ىسو 5

 ع ًادمعس ىف هبى 9 #3 يدينا تمالك و

 رسلان ار اىأتعدأ ىثناا ماش يدوب رطلابد- 0 دهل كن دلجت قو

 أ ءاشنا ى عادلا رمسلاةداعن مهسملع ةَرَو سم تناك اعامهعاطقتا لعح هن 0 و الالك

 س هو هرم و هرم

 57 0 : ورب مهضعن و اهتم ىلع نأ أم عنص ف يكثيدحلاهنمو 8 ممهديتعا اع جرا

 نب عيبا اذارلفو سبق هجرً والاول معتسبا ذكه افون سبام ىلع

 ّْ ىركشبتالفرب حد هوغلات و تاطبىأ هت تلامنا ىأن الف 2 تءدباديعسو ألا

 لافو هناسدحاب :الء ركاب فّرعاوهبلاناسحا ىلع. فاذا سو اعيرو تفحتو

 57 وه 7 8 7-00 2م 00 -

 5 قلتو هسرأ تعدسبف 35 ثكنلنيريشنلدشنأ أون ماذا عييدب وهف عد عرب ىجمصالا

 مدع ١

 هاورم 3 ١ ديل تحاور ءالا نيا ن ع اهحوأ نبع عدبأوهون ريضفناو 2 :اوتنعمىأ

 9و 5 88 ع

 ىئاورعدافاوعدب لابو 0 ىلا عدي و روعدملا عوذدملاو عفا هبشَعَدبلا (8)

 سو 10 ه8

 لاقو ءاملا بح .رطق عدلا ار عال نبا ثدالاريغل ادهتعمسامو ىرهزاللاقاوق ةرفتفاوعز 0

 2 وع 29 وه سد ل هع دس

 عربوةعارب داعو ر عربب عرب( عرب لاسءاملا عد و رطقاذا عدو عدم لاقي اضيأ ا

 قافىنلا ع راملاوةارملاه, فصويدقو هريغو مكاو دبا تانذ لإ و ةليق لك عرابوهف

 انتل ف وسع ربلاقي ولات لّقعلاو لاجلارةقأ ذأ اة رملاةعن ربلا جلا ارعالا نبا ددوسلا ىف هاحصأ

 هملع بالام لصف وأ لاوسربغنم ىطع اءاطعلاب عرين و عرافوعدايفرمملكو هقاقوهالع

عوطتم أ اعربتم كلذ تاعفلاقب
اق ءاسنلا ءاعسأ نم عوربو لزانملا نم مهي عراب ده وا

 ريح ل

. 

0 

 00 ا ا 0 تاتي نا 5

 0 0 ا رد 0

 اعو ربو ساخعلا لأ نسم 5 هلجءاسا اهتم تكربناو
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 مسالاقيو ىارلا م يالا أعور ارل ان لد دب وعدي رب شاك سمو



 جبد دهر جيل تمسي ب سب نجم وووصماا تمحي وسوم سمو

 م0 (عدب) نيعلا فرح ه« ءاملا لصق

 ثسللا لاق همَّدََتلاثم ريغ ىلءدارأ ام ىلع قمل نا دههنال ىلا عت هنا تاغص نم ةفصوهورداك عع

 اعد نعم ىلع نوكرمشملا لاقل. بهتتلا جو ىلءبصنلا,ضرالاو تاوهسأا عيبدبئرسقو
 ةماعلا ةءارقاماك المأكل ذوهأ لعأهتناولاك بحتتلا ىلعهمصنف مقرا ايدو جلقام

 ًاردق ءارقلا نم اد تاعام ىرهزالا لاه هناصسدتناءام-ٌ نم مسءاود نولوقب وعفرلاف

 رك ذأ لاك هناك ح دملا ىلعهبسصنف مالكلا ىف ه|ثمءاج ناوزرئاجريغ بف عتلاو بصنلاب عيدي
 ءانقسلا ىفىلارعالا نبادثنأو عدد. مامز كا ذكوديدج عيدي ءاقسو ضرال اوتاومسلا عيدي '

 ىسعقفلا 2 ىنال |[
 1 م < 2و2 هسو رت 2 -ِ هَ

 راسا وتعدل عضن * ىرسسملا ندبلا"أمن مذ

 نعمل لبخلاو* اهسأ 00 ديلاقىرهزالا لاف دب ديد ءاقسلا فل عج امل هصلا

 زج ل

 05 مو هلتفئدّتباىذلالابحلا نم عيد دملاو ةقشحو ًاءاكحاضي ا :ديلسخ ول وعفم

 سا جم 4 2 هدسه ع

 عب ديلاو عيب ناتوعت ءقرأ آو « خامنلالوق توؤلةديمأو لت تك فالح

 سلا عيدبكةما لاق سوميلعدقلاىلصوبنلا نات يدحلا فو ديدخلا ءاةسأ اوديدللازلا

 لسعلاكلذكو ب.طهرخ :او بط هلوأفاهُؤ اوهريختيال هنال ل سعلا قرب همم رسآوأ 1

 7 ص

 بط اهي الو ا _طاهاك هديل الوصف فةسماهتوريغتي هنافنيللاكلذك سدلوريغسال

 هوس <

 قوز تلبس اورج »و برعلا نيت لوغينبنو ةؤمزالاو ُّط رفمرك ىذوت ”الىلاملا

 عد بمىأ كلاب عديئ غو عدتنملا ع دذيلاو 0 .اسسالو دفا خالو قالو ردا

 عايل جواهر دنع اد دقو ر كلور ا وعذبلا قاجكلا عيدبلابءاجر رعاشلا عدبأو
 م 5 م5 و 2

 هوو اعدبرمالا جدبدسقواءاصتوأ | ؛ رشوأ ملاعناك ( ىث :لعفتياخناك اذا ءايسإب

 ه9 ه و -ءو

 صال اذ ىف عريتالفورم عنب لجو عادبأوعماسنو عاد لاجرو عدبل جرو هود او

 لالكو اءادوألا : هه نءمقدرد- املا ف تكرب لو الا تعدباو شفخالا نع عادبأ وقو عيدب أ

 و سام

 تدلطاَدا ال اا عادبالا نوكيالل قو تيطعوأتاكى هتعداو

 بالو 3 هس حج َ 2ع. سل هر) ب وو

 ل أ هيماقو أ هروظ هيلعرسسسو هياعطةنم قبو تيطعوأ هتلحار تاك عدبأ اودي عدباو عدباو

 طقرالادج لوقهدهاشىربْن بالاك 4

 هم م ةس

 هباذجتاورسلا لوطبالا #2 اع مخ اردقيال

2 - 

 5 هباكر نم عدي امري رثو *

 ) عسان نرعلاناسأ - غ6 (



 (عدب) نيعلا فرح,« ءاملا لصق 58
-_- 

 عدت اتعب ةعدبل اريثالا نبا هذهةعرملا تمعن ناضمر مابقف هنعمللا ىطررعمي دج فو

2 

 م ملاَحف وهف :١ وهيلعهللا لبص هلوسرو هيهّللا ع اامفالخ ىف ناك انفلالّصتعغدوىده

 عيلابجف ةوهفدل اوسر وأهسملع ضح وهسلاهلل بدنامم .وعت2اعقا وناك اموراكدالاو

 ةدومحلالاعفإلا نموهففورعملا لءفوءاضسلاودوذا نمع ودك دوجوملاثم هلنكيلامو
 يفد لعجدق لب و هيلعملل ا ىل_صىبنلا نالدب عرشلادروام فال خىفكلذِن 53 نآرودالو

 0 ل م

 ا ةئدسدتس نس نمددض ىف لاق واهب لسع ن م موسكو اه رح أهل كاك ةنسح ةنس نس نملا فانا وكلذ

 اذه. نءولاق هلوسرو هيهتزا جام ف الخ فن اك اذا كانوا يلم نمرزوواهرزو هيلع ناك

 حدملازبجيف تاو ريذلا لاعف أن متناك 1 هذهةعدبلا تمعن هنعهللا ىذيررعلوقعونلا

 طظفاح لواهكرت ملال اهالصامغنا ومهلا هس ليما لص بنل نالاهحدموةعدباهاعم

 7 -امهنع هللا ىذررعاس اور : لأن مز ف تناك الواهل سانلا عجسالو اهيلع

 ١ لئادو ىقنسمكملعلسوهيلعدللا ىلددا وقل ةنس عقلا ىلع ىهو ةعدياهامم اذهفاهملا

 ادهىلعو رعو ركن ًاىدعب نمنب ذللابا وُدّتْقا لس ءوهلعهللا ىل_ص هلوقو ىدنعد نمنب دشارلا
 - - هي” 4 و ه2 آذآ

 قفاوملو ةعيرشلا لوصف لاشأمد» راما ةعد شيد لكزس الا ثيداخا لد مضل وأتلا

 . 5 و 3 3 ظ0 0

 أ هيشىلعا شقي ىذلا عدتبملا نانّدَعو أ لافومذلا ىفافرععدّتبملا لمعتسي امرك اوةنسلا

 يبو عذب موهاملاقيودحأ قبيل لوى مالا ذه عينالفوإلءأدتبا نكي
 صوحالال اق

 ةدراد و هدمه جب ص“

 عيبدسب هتدن أل هج سد دل 3 نيران تي اع نع

ّ”- 

 م8 2س 5 2 سات ع

 هنو ةرلاقواه وعدي ةينابهر روىلاعت ها لاخت ةعذبب أ عدمت ءوعدتبا وعدبأو

 اعدس تأ قال اهجبو سيلا 35 اعوُطألاَنا تتنك

 و ه يق هي 5

 نعد ,اوعدبلا عيدما ١ وسلا تدل عيدبلا واعي دب هدع هعَدي داو ةعدبلا ىلا هبسنهعدب و

 وهواهايا هئادح اوءايشالاهعا ديال ىلاعتهقل "امس ن معيدبلا ا م ىلعاله كرش ائذلا

 ءاربآ وا نزلا حك سرك عديم ى-هعنوكينأز وجي وى ملك لبق لوالا عيدبلا

 نعال زلال نامسوهن اهمدسمو اهلا ىأضرال وتا اومسلا عيدي ناس لاعاكلاعت

 عد نمل حبني امال خ عه شن يع قفا وآلاف قداسلابم

 ريدبق ل_؛ملعاف ى ىعع لب عب دبفأطخ نكي 0عدب لمعتس اولو عدب نم مالكلا ىف رثك عدبأو

 ل اااالللبللاا_ 7و

 ىعع



 ا ندع او ىصضأو ىسفن كل تعب لاقي ش ”.فخالا لاق | ش

 .نيشاتا كاب رنا سلا“
 حس «لجرلا هما تعب ىرهزالا لاك عشنا م .الاواهءراوةسننللاءارج اعني ةعشب أ ماوُعَتبل

0 

 ىهفهتفشتيلقناف لحرلا كدكماذاس ع كل ذوامر واهب ناك حتعفتراوتحرخاذااءوشب

 يَ 3- 10 عد ه
 لافو دسك ىفنيسغلاب عشمأ اوهودسحلان ٠ مامهريعو نتف يسرا اواضي [ةعئاب

 هم مهر -ه وِ

 لس زاتلا فوامتو اظيغاعلتقاع وضواعع اه ة سفن ع عج ( عم“ وانغ نبل كره الا

 ةمرلاوذ لاف رت امو كدفنحر رم ىلا راما هزات عمانتل عخا ثا علف ْ
 مم اج مهم

 رداقلا كيد 1 نعت يد 95 هسقادحوا خابلا اذهيأالأ

 د رهو

 سو 8

 ميلثأ راهلفأ ارهقى اهلك تءاق ص ,رآلاع عع تلاقف+_:عهللا ىذر 0 !اهتعهللا

 5 داهكهناذ اهم ةعارزلبضرالا تو لولا لاومأوزونكلا ناهينامجرتتماو

 و 2 37 020

 رق ةهاضجو عوج مضي هوك : ءاعمو اهكهناذا لا عوام ءاهمئبلو تتاح

 6مم

 تللذت هيدا اعوذ عاطل لو ةسعاطتواعوخج رسكلا, عجل ذكودل عضو

 يلوارولق قرأ مهله ان” لاك مبسو سيل قل ىلسم ينل نأر اع ةبطع تيدا
 ود 9 سو و مو

 اهروقىأ وسفن اوفا مك هريغ نمةعاشلا عنبر مصن اى اص اط عاودت

 نأوهواهدف خذا ةسصيرلا عنب نموه ىرشخزلا لات ريثالا سا لاق .: ءاطلاءاهلالذاو
 و5 لىي#لو ديا 6

 كلدنودنونلاب علا وبلصا!فىناا َْق ةرعلا وهو ءأم دايجاجلا خدلغل واهتمق 1-7

 ليمتسلا سرا يملا دهتنف] رلافى رح ىذلا ض- الا امل ناوهو عال من. ذلا لمس نأ وهو

 هدحألوثيدمللا ير غىقئافلا ناك ىفو فاشكلا ىف 3 دادكعربئالانيالاهة غلام لع ف

 ىفابوك يع ميرشتلاو بطلاو ةغللا بتك ىف«_:ع تشب املاطو لاق هريغل

 سلواوعز مسا ع 1 عتمب) اهزامرتيلت ىجاهترقح اذا هكدسك رلا تعختوا بنما
 تمسمو هر #«وس

 هعدتدا :اواعدبه عدن ء مثل |عدب .(8:) هب م واسم «(عنخب) تش

 لا عذبلاوعيدبلاوفلاةئيدح عب كروان ًاواهطبنتس اةمكرلا عدبوهأدب قماش

 ىبقل- رادقّل نأ سلو انستا امع) لم را نماع بتنك املق لد زنتلا ىفوالوأ ن وكي ىذلا

 دخلك ةعدبلا تي كسلا نيا لامك الا دعب يدل نم عدامو ثلا هع بااوثكلسُ



 (عنب) ٠ نيعلا فرح « ءانلاو ف لالا لصف 5

 لوقيىذلا لاك عمالاامو لبقةعما م دحأ وكيالاضي أ دوعسمنبا لوقدنمو دسحأ لكعم
 نأ ءلمادلاو هللدىلع دحأ لكعسني ىذلا ةعمالاب دوعسمنبادارأى رب نبا لاقت ساسنل ا عمانأ

 لّيعف لمقو لعفل يقف هز وف فاتخ اف لياامأو تامنصا ا ىفنوكيالالعفانأل أ ةزمهلا

 ىعمود>حاوعضومنمني_علاوءافلا ن رىكج:الئالعفإ هوا_بعج لو ىربنبالاقو
 ىكهمص دى <

 دقدسعى :أنعىحدةوكلذءاسنلا لاقءال انس اسهال اق نفلوقو نددو كو كلاود

 اطالب ل نإ تب الؤذلاو ةعْنَس مريض درا ةعمال اوسأتساو عمان

 ءاَل ١ و

 عباد وهناعت م عتبدس لا نملصاوم اوصال ديدشلا عتبلا (عن)إ (يبلالسن)

 لدن -نةمالسلاق دام اع

 بوست بطلا كادكؤ جوج 0 2 , كداهرملا عييسدلا قر

 0 هود شن بم

 لوط عّسملاو اديحيو هنطظأو مقواذكىربنبا لاق 5 0 لل ع #* ةيورلافو ا

 ىئالاو عنب سرفوهفرسكلاب كيرلا حي هنمدوقت عبو عب أنما قي زرمتت#ن عملا

 عبلجرو « اهلدت عال لا لولا ةطر ا بوعي وع

 نبالافو رولا ليوطلاعالاوقنعلا ل وطلا عتبلا ىارعالا نبا كاذكة عنب ةأماو ليوط
 نوكنالو قمقدا اوه رلنولاقديدشلا معلاثكلا ا الغلا وويل قالا ن ملمع

 هبف فم اويإ ملأ, ى عنالف عتب لاقي ودل اوأ م ةاوهدم قرعلاو عّببلا لاشي و قيال

 قرعتلا# وسو روب لاق كنودهعطقاذا

 ١ وعني ىذا حالا لع مهد و ةحانئملاناكو طبلقلانا

 عمقلاو عمقا لئمُبلادنبلاوعاطننألالاتألاو عاتبالان مبتولأ انو داوعطق ىأ وعتب

 ىلعر ب عقوأف لعل نينتضاا زبك متئادج :-ون لاو ةيالصرجلا هنأ "تملا

 هنأ لس ءو هملع هللا ىلصىنلا ثيدحوراكلا 0 واه اها :وةيئاعر لا اذدأ أعل اولسعلا

 اهبدك ويدل عسب أو نولا لها رم وهو لسعلادست وهلاق مار 6 مل لاف لان 006

 شع 7 0 تاع وعس نورعصل أن رعت !نوعجب أ موقلا هس لاب
 8ص سر 5-5-5 000 هدمدو موج

 هنفش عتب : !لحرو مدلل نسر ةئاّتمةع زاةعناكه فت :واهمدرهظو اهجل طلع تعشق تعشتواعش عشت

 ةنسنف مسالاو مدلاو معلا ةريثك لو عووتمناةللو كصشلا دنع لقت 5 ةعئاتفشو كاذك



 44  (مما) نعلافزح « فاالالمف

 ْ يف (”لمهملا نيعلا باك )ف

 نءىرهزالا ىح مهتافنصم هاو دب او مهتكى ندب وغللا نمةعام همدق فرط اذه

00 

 لع نأهركفورخ ا لوأ هنافانإفلتعمفرس لالا نال ث تا ب ١ لوأنمئدتسنأ

 حيرخد_وفاوقاذواهلكف ورا ىلارظنو ردت ءاصتتسا دعب و سيال ءاملاوهوالو؟ ىناثلا

 ف :رطسا قوذيتةدادا اذا تاكو قلما اهكشدأ هب ءادست الا اهالؤ اوصف قاما نممكمزلكلا

 قاخلاف اهاصقأنيعلادجوف عا حا ّْنا ْبا وه فرحلارهظأ فلاب ءافتف

 ىلع أى عفرالاف مفرالا نيعلا د_هد| نمد خت برقام منيعلا ٍباَكَلا لوتأ لف اهلخسدأو

 بشل نيعلا تمش”ال املا ىفةحمالوأو ءاملا اهنم عفر و نيعلا اهلك ف وردا ىصقأو فو رخارخآ

 برقلءاملا ترشال اهلا فه ةرسلاعتوذاسهلا ىف الولو ءاهلا نيسغلا نمعامسا حب رخشأ

 ةقاح نيغل اوءاملناوءاهل اوءامساونيعلاف دسحاوزيحسىف ةثالثلا هذ_هفءانلا نمءاسهلا حرخت

 قررت دال ام تالئاتسحالا هان :ىلعت الخيال فاقلا اونيسعلاىرهزالااق كلذ لعاف

 اتاك ذافاسرع اهنضأو فورا نيه اذ فاق( امأو اعاد اواسرعيفورخلا عنا فنيعلاامأ

 ةيلصأةدحاو ةلكف نافئات ايالءاطساونيعل ليلك لاك .اهمءاصنل نسحءانيفامهادسحاوأ ظ
 م ”-6ص

سعنحه _دمل اعمق ىلع ل شم نيستلك ن نس د جس نمد عش فل اًوينأالاامهمجر#برقل فور ١
 ل

 ا لعأهاو

 الو هلى ارالىذلا يملا ديدشتو ةزمهلارم كب عمالاو ةعمالا (عمأ) م(

 املاعدغاثي دنا فو ةسغلابما]هيقءاهلاوءوش :لسطنالل أر ىلعد#ح أ لك عباس وهفمْزَع

 وهوةمالا كاذك وىرهزالا لاق قد الاوهو رمال رالا ريتال وّدعما نكنالواملعضوأ

 رعاشلا لاق هدب بربام ىلعناسنا لكقفاوب ىذلا

 كنا دوشلاقك : .ةلمادع هلأع عما اتبع

 هعمال اةزوازولا تن * بحاضنم ليوا لاقو

 ماعلا ىذه لهاا اكل ا هةعهللا ىطردوعسم ني هللا دسع ىورو

 لوألا ئءملاودسع واتت هيفعل .دسانلا علا م وبلا م كنف ةعمالا ناو ىدينأ ا رغ نم مانعطلا

 "1 رسل نوكيا ذل ةعتلو خت لوو كاعمان نب ؟نكا لوشن لجرشمللا اذهىلا عجرب

 لذا 000 هلوق

 اة



 (ظقي) ©  ءاطلافرخ « ءايلالضف انا

 م8

 ىلا ةحولأ لات هظقيتماو وعملت ًوصتسا دقه ديس ظاقبأ : !لاحرو ةوسنو ىظد

 -- سن ةد2 -ةمد

 دارت أ اهبقاوةةوبعم د : اكانطن مش مظةمتسا اذا

 قأ هموت نمهتطّدب أو مونلا نمهامشالاوهو ظاقمتسالاوةظَملارك ذثيد_١1ىفرركت دقو
 هع 7 دم رمل 5 9 5-5 5 م ص

 طاش اعجب اوردحاظةيتمىابسنلا ىلعامهالك طقدو طق ىلحر وناطقم وهو طقسو هلم

 ِ 4 َ 2 35 وم 4 اع: ةهد1 م

 ريسكتلا ف هفرصصت ل قئشلا ان لقاذاو تافصلا ىفلعف ءل#قل ظقن رسكي اللاقفدي وسسامأو

 عجو طاق أظش عجبك رار اه لعف نم را [تافصلا ىنالع نال عجم دنع اعنا امغاو
 اع .٠ .- 56 5 لا . .٠

 زيزعلا دبعنبر علاقه ظّقملا مسسالاو هريغ ىلا ةأرملا ةغص ىلعشَي عجبو ظاقي ناطق
 عد صاص سا - 2 ها ا

 هظقملا لفاغليللا ةمنج * اق سدعي نمسانلا نمو

 ةدللا َقئاومتتافار 2 0
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 هلع ميسا ميسقمور دو راس سانلاابتا

 اذا نقب وفي لجر لعقو لق بايف تب كلان انيب اًطقيو ةظاقي مرد ةاواطُتي 19 امو

 -ةملاراس ىدذلاو 03

 ا كرب وا 27

 لس جبو نطف وو نطف وو عمط و - دو لع ولع اثمو ةنطف ودق: زعم هم :ا اريثك اطنقيس مناك

 نالف انقل هع هدقو همن ءاذا هال نالف ظقبتو ااه «عمجاوى ع د ىتنالاو انقبك نا

 صوص ل <

 تاظق ,ًوهقرفاذا هلع ايوه دقبارتلار مشي ىذلا لاقي ثمللا ناظم وهف اق طقم

 3 ه5 ست هم ه5

 هّتوصعطقنا اذا مان لاقياك توصل اولا اظةمتساو اطرعت ةناهتظقي كاذكو هن هي رب ”رابغلا

 1 رطل اك قاسلاءالتمانم ةمو

 :١ ليش بيثك ىلع اشولاىرحو : اهحاشولابواهلخالَحتمان
 97 3 وج مو -و

 لَ الااز زغلا دمج ىلعتدقع * 1 ا
 ةو< ع 9 و 42

 درا وغويلس مدة و نمرق نمسا اة ني ذهل نام الشي والو

 مو زخم أ ةظقي رعاشلا لاك ر مذنب بلاغا يزد 20
 -- و و مس | هعرد

 1 لايلإه  !عودقو 00 اسهر يل دوعت شدرقتءاح

 ةضصان س ىدوسص .8و در

 هيب نمرغلا فداعو 3 حام يدعو

 و«و

 رمال لوح 7 اديأمسيفزدعلا حربالا

 ك0

 بادكحأإب#



 0-0 :٠ ا وا يس ا ا لانوس خل
 »6 شنو 1

 ٍك 9

 مخل  (اظقي)  ءاظلافرخ » ءايلاوواولالسك

 اهيناسئالل كربك ذّتوه هديَسْيالاك بقاوعلاب مك تاور |ةطظعوملاودظعلا وةظعلاو

 هسيفءاهلاو كريغل ةريعو ةظعوم ىا لت كامل :دلنا3 3 ناطر وثنمهسلقنلي

 رمغنال ثدنأتلا ةماللع يع لد رنم ةلفع :ومهءاجنكلد زثتلا فو َةَف ل واولا 00

 ةظعو اظعو هظعودقوهير نم ظع رغب ا ىحظعولا نعمىفةظعوملا نالوأ قمح

 فقؤمقنا اظعاوطارسلا سأر ىلعو ثددحا ىفو هوك وريم ارك ذي رح ةظعوملا لدقوه عنا

 هنفاهلع جتا رئاصيلاو هيلع همّرحو هئممتتا هعنما مف لوخدلا نعمات ىلا هج نعيم لك

 لتقون أوه لا ةلعوما للا 3 لا هيفي نام زسانلا لسانا اول

 ظع رنمديعسلا لاقي و ميقسلاع كرب ىلا اس هتيطخ ىف حاخطا لاه كس ءرملاه عسب عسسل ىربلا

 الو ىلظعثا ىل ىو ىظعنالة فو رعملاو-هلاثمن مو لاق هريغدي ظعتان 000

 اولاقأك دولا نسيلصأ فعاضمل ارت كح كناك ناو ىلظعاظءتوهلوقوى رهزالا لاك ىنيظعت

 ضووونلا ىلعندقبالىذلا تدشن ( ظقوإ» ش ض2 نموزصأو*املاىف ءىشلاٌضّصدخ

 سل ضو هنأاوعزو لاك بالا اذه ىفمرت ذثسللا اف ظيقولاامٌىرشزالا عا كنعد بقولك

 ءاطلاب طقولا باوصلاو فيصصتو ضع طخ اذهوروصنموبا لاكريثكءام هيف مت

 الاخ أب عمون لونا هرداعلا ىلع ارو طقو ولا هيلع لزن اذا ناك ثيددخسا فو مدق:دقو 0

 روع

 اذاءذقأ لج .رلاتدق 'ونملاذلا تيقاعهمفءاطلا ناكءانعمءاظلابى وربو 1 اىادطقوذهيرض

 هبلعدلت ا ىلص بلا نعدنههلتااق تلصلا نأ ةيما او تايفس أ !ثتددح قو ب رضا

 نطاولاف باو را لاب اوك ب ديما :الا نبا لاك نطق خلاق هنلال وسرد رسل

 ديج لاقت ظاو ظك اووءئثلا ىلع اكو( اكو ا قدسو ع رسك ىالاذلا د قون باوصلا
 و و 00 ةووم سىس

 طك  اووادك  ىلعاتك اومنالف هع ترف * اهمانك ىلع دهجلا كرو 8
 10797 دع" 9 | 7 2

 الا لاعت هلوقو ىعالا ناعةموادملاةظك | اوئاوربانما ا اوبك ١ ومو لاو بلاومو

 و اك

 طك اولا 5 ةددسعولأ هقاد٠ نمش درطب ماذا كي 0 اومدهاجملافاماق هم لعل

 ا ىوتلاءساةلع نك 5 وكول 0 زو فق او هلك هلتكو و عفاذل

 ةيربلا ةئامرلا ةظمولا سيذهتلا ((ظمو ١) دحاو ى عم كلذ لك

 ثدنأتلاو ناي تعنلاو قسما لعفلاو مونلا ضمتهظَعلا ؛(انقب). .(ابلا لسفإ)
 سس بم



 (ظعو) ءاطلا فرح وب واولاونونلالضف 8

 وملح و ا ل : ا ش5 هى 0 :
 قيشلا ظاعتالا ىأز ظعنم سالدنا اولعاو ةّدعدلا ودعأف مراع سعأ ظعنلا ناف م امانأو كءاسن

 ”و] بق ظعان ودوك رت هتسضمق و 2 اهءامح تدقاذاةيادلا تظعنأو ددد ره هنأ نعد

 ىشعالا لاق تكلا مسالا و ”لمملا ةظكنلا ودظكلا (دك)
6> 

 ل "الاثاعمالَبحاذاطم علا اطكت ىلعاهتزواجندق

 ح 1لافو طظكتردصموفليقو

 اهارق تال ارغقلا رت 3 تشب ءتاربسع

 ع 2 م م

 اهارقانعشد- ةوانحيرفط ديلا طك ىلع بانر دس 0

 و <” ) وو سرس

 انكم شكد تك دس ا ركل, لسجل ظكتدقوهتلعأ اذا اطاكا تسكت أىىمصالا

 ايكو ذ وى :وتلاءرهأ !هيلع طك هبفحاح . نعول _عأ ىاهريغهظكنأو اظمك هك

 ةظكنملاوىارعالا نبا نع قرفلا اذه اطكعت د ةفء ره هملع ىوتلا اذار ةسدملع3 شا لخرلا

 لافر هدبلا ىةدشااودهملا

 8 و ءمهص

 ىئك ريخل 0 6 أةيدصل 3 2 و و ةظكشم تازام

 هع 4م 2 و و -

 ادفأواطكن تتناول !تلكتدفوقزئاذاطكن ليحرلا اظكتديزوأ

8 501 

 اهب ا م و ىئالمو( ان 9 4 ١ والسن

 اذه كولا مرسلا للا قدازنوك نمل ةعطقة ل شواو هللا دوعلا تا ذمساودب

 3 م او موقلا ىفالرخد ناك اذال- بلال وو حّدقلااهبِبٌعشي ةبشخةعطقةظيشولا او طلغ

 التو هلمشأ معلا تا ووحد -ةلااهبب أرب ىتلا ةظيشولا اهيبشت مهيفةظيشول هنا مهمسعد نم

 اطتاشولا عج وادحاو مهلصأأ نم دا فرتل سانلا نم ظ.شولاك ثنللا ةعطق هسنمتيرسك ىا

 لاق م همي نماوسي وقل مالا م كولاوةلظتستولاو

 53 ل 8.

 000 ل د»* اطثاقو لع تناك نأن- ىلع

 . .كه.< ع 00 ا 7

 - م 7

 تاصاك اظئاشولا 00 7 2 ' رق ىو اءلطن لذ امه
 ما

 طمشولاو شو مهد حاولا مه اواو كأم لت لئاوالا تناك ىبعشلا ثيد_ىفو

 اظعولا (ظعو)) طاش زأم باو فلملاوعباتلا ظشولاو سانلا نم سدسللا ليقو سيسقللا



 مغ (ظعن)) ءاليلا فرب + نونلاوملالصق:

 2< -ٍ م 3 س ومد

 طوسو أ اهببرضي اصعظولملا ) ظام 0 يشعلا دعس مكمل مهلسننايغش بقل ةظسو

 فسوف ىلع تلاها ديس: لا « اقول هسا ل عأتع 0 ىارعالا نبا دشنأ

 ه ىو

 ديدشتلاب هلع 5 «عالعُمم 1 وأم نوك,نأروحدق ةو ل _عشمه ف سدل وال ًاوعف مالكلا ىفنال

 هلوقك ال داما لاقغقو ولا دار لصولا ىفدا رجآف جات ارعاشلا نا طواملا بف

 ىفهارحم ل صولا ىفدارح 0 مّدْعَل ىلعفق ةوذليعوأدارا #* لييعو "ان ولزاسب *

 هاقتنا فريال هونج لوقو

 نع ودا لوأهتمورأ نينوتلا تراسل ل لاول (دقنإ غ6 ونل الصفا
 9و 28 :ص ي-

 1 و طشن ظ دن هنم لعل اوجاللبا لوص نمر مريخ شرا عصب

 ب وصنموبأ لا ل ع طلال و اظوشنالو لص[ رول 95

 ية و هءوم 5< 2-2

 5 ان ذو اطتعزو طعن طعس نك دلا طعت (ظن) ٠ هرث د دمعت دق ةوءاطلاب طشنلاهداوص وف مصل
 قدزرفلا لاكرمّسستاو ءاه طعن 9

 يعل نمَتظعن أدل #2 ىرا وا ىدهتست ىلا تتك
 ٍِء

2-0 

 كلذ لك نيزيمالاو عماجتن تشاو تقيشأر ملاتلعن ًوقبشلا طامال اوهيحاص ا

5 95 18 

 دسس وظعنلا
 تءمو مات هم سهم ب 5 0 0

 اهرازااهنملّمب اوهتليلح ب تلفعن ءرملاع وقوملا قرعاذا
 9و و و 3

 لاةةيحرعاشلا|ز»باجأ ىربْنن الاف * اهمءاعاصثردادزاو « يورو
 م ير مو ساهم بار ”وةء ةءو

 ناصح ح وزعوةهملابكريدقو * هلثم تسل نمع وقهملا يكربدق .

 ىلعليلا سارايلكم كح اقلك لحرت ةرمصبلاب ناكل اق هنأ السن بدهن نعى :ور

 لع رلا اعنا وهقرحأو سسصقْن نط قهفنلو هذخأف هلت ثفالهللا هللاول اقف ناطل ا كلذ غابف اه

 ىلارعالا نيادشن قمار عادابا ىجشا لجل طعنا ومرك داتا
 ع عدس

 ْس نيرصعلا ظعت بابهىذو #3 نطالب ىنئتك يح
 مم 4 -2

 ةادغلابىأنب ءرصعلاب لد ارأوم_تملعاف م 0 اعلن وكس 4 لعفال هنالبسنلا ىلعوهو

 اهيرشي نأ تمّشاوامسبقوا مط سرفلا تقفاذا : تانج دبعولا للااوراهتلابوأ" ىدعلاو

 ص 8 ” رع جوس

 اوعكشأ | نالوذرشعماعلاف هنا ىنالوجللا اسم ىنأث يدح ىفو اناعتلا تظعتنا لبق ناصخلا

 (عسان برعلا ناسا - غغ)

 ىأ حلانمهسالاو هلوق

 معقم ينك



 لصالاباذك ىنعملا هلوق

 وْ و لصالابا ذكرامذ هل وق

 دا وأ ران ن وكب نألمتح

 هر رحو كه عع

 اغيل .11١ ةالنلا فرحس هن ملال صم 20 4
 0ك 1
 اها“ امال ىلع عاما ايه | فلك و

 ”س اع م

 2 وقعد

 ىلا بلا لاه ذختلا لوم ق ققشناضي وهوى ظل

 " و 6 «ه+7 د م* 5

 اجزاتوسلا فى مكن نأكو د |-عش طشمهنمثردق
 «© 5 ©« و هه و سه و شو صوب

 هرراشو اشو هصاخ اظاطمو ةلئامتهظام 0 طم )) رششالاخزالاو صوكنلا هم وعلا

 تن هد>- ىو #23 اظناننلاولّرالاو اهاوأل» 0 امهنم ولد :انقمالا كلذ نوك 4و

 اء نو 0 ار طامالركب وأ لاقف هل اراح 3 ا را دع هئبايره هنأركب أ ىلأ

 لاقي مو زلال ول عمت اللة دو ةراشملا وا وةمداخلا ةلطامملادسع 0 ساثلا

 قة شلة فو ون عساذ 15 1و م هاذا 1 اورع ولأ طاع اظالغم هلام هت ام

 نرجارلا لاك مولا ظاستو

 اهطامهنأآلاُج وهأ اعمر ِِء ىلا د فاج

 روسو هو هرصهشو أريسلا تآمر اوكا اضر زهد هذتنأ عقودا بطر دول معأو

 مهتآمرلعجو ليش ارسائو ىرهرلاثددحيفو هنلعاهلسعدوكق لكلا هلك ًاتودقعيالو

 اريثك ازوارون. وهو لاسخلا ظلاي ,انمةةينحو لاق لبس عه الرب !نامرلاوه آملا

 1 ايا ضعبليهلاو أد شنأور #لاريثكء ادن كلو قربالو
 هس <79 ه وس

 اظشنن ثداوملان هيلع ماظع ْتَج اذا مالو

 اناا ذا يي داحلا صوب #3 دي تاز ل ملا زلو

 (ظسوءاراهفنأ 7 و * اهيرقشمب اهرب ناك

7 010 

 كني ىد اهلمصةرانف - اهيلعنسع ىلع س دىرخ

 عقد ع
 3 لو للا كور ةزاص يالا ماوه تيروخ الامد ا ورصلا ريا رأو لام ىلا

 0 ا ا ا

 رو

 ه 7 وص ف 00-2

 لك ةلآ او » د اةءاهلاخأ ةينانع
0 5 

 قس عجب ةيقسأ و ذأ للابْجسارهُذ رفد -ذءزمه نموء الام هباوص كربالات

 اد

 اشي نقول اةديد- ثلا ةنادسلا هير عجب بن بود ىو ربو علة ديدشلا ةباصتلا ىهو



 ع (ظشم) ءاطلافرح « مملاو م اللالصف
 كنق امن نا التالق م3016... ة عال قهر

 -د 5 00 83 ا م8 1 و 0 همم

 00 0 ذلاب ظأي طا ىرهوملا هظاتي ايش ىآةظاملانالف ظللاقيو

 انك اما ل تجر اذا ة لا تلون كاذكسو هين بعسفهناسل جرخأوأ ف

 هسيففهناساريدبىا 50 . ىصلا لعف كينقلا ثيدح فو - ةااداظاملتةذامولك- الا

 ه6 9 - 5

 هلك ثلا انجلاو 50 اما ظاقاتل سالورةلاَرثأ بخ رو

 ةرودوم ”و لس

 هقاذاطامل املا برشوهناسل ف رطب هقاذءاملا كيل :هنالهسفس لوح ام ناسنالا ام مالمو

 اطال كيرا ماض نمطلا ناو حار لال هتلش ىعاابلا لمجمقنلاو ل اف رطت

 - 5 58 هت ل هم 2

 رداع نمسا باه ا هظحالاو نمااومإل مسهلتأالا 5 ءطلا ىف غلام ىأ

 هم ص

 املعلا فئاكن اف لآ سرفاوةظمّلا 45 1 ظا| تف هفىفلخدن ا 220 5و

 هديسنب اًاظاطملا سرغلا ذا دقو رأس رع اذ روي سلال داما اذاف مروه :

 * م < الرثف

 طقف نيةفشلا ىلع ضاسلا ةلظملا الق :واهويذمز واجصالةادلا ”لذح ىف نسا طمالا

 ءاد وس ةظا بلقلا فقافتلا ثيدحلا فو 5 :ىانلش مناف قو مالا قتل ”ااكةظمألا و
 مد

 ل ودع ناعالا ههح وهلا 7 كتي ددكف و تلا زادادزا لك ءاضين ةظانامالا و

 ضاسلا نماه ونوس لثم ةلئأ وق ىلا لاق ةلغمللا تدادزا نامالادادزاالك باقلا

 لاقي وهاطع أ ىأهطاو امش هّقح نمهطلو ضامن نمش هتاف ناك اذا طا سرف ل قهنمو

 ديزولأ (ظعا) هنلح ريب لانش الان رععبلا املأ هيقنصأ ى أك دست ىلتلأأ ارملل

 ودولة ل بدو ةظعاتن موق نم وو ظوُت ل برو صير ناو لا

 صيرلا هرم
 وخلا نافل اضأ أهدي تامشمو اشم طمني ج رلا اشم (طنم) (مارس)

 نادشنأو م ة/اوهوناتغاامهو ءاطلات انقدقوو نهدي نمل خد عدس

 2 هو

 ىلا التوني متلوقتبكسلا

 نير هلا يعاد مديد 31 اها ثمان نكْناو

 تدمد_- ااهبن الا ] اهتمكلانسفانتا انو سّمالى باب عانت ئامانت نش هلوق

 5و9 ره هع 85- 5س مو

 لاقي ويلا # مروع ماهو ردقانق 2 #2 ربرحلافو هذ لبح دن 2000

 رع اثآ اننا ايليا 00 ط2 ةماصة ديد تن اك اذا دمتم
2 

 ميما, سوماسقلا ح رمثو

 قو انعطود < مدعتو

 اذاةنعط هدد حو ساسالا

 ما هتزئعط



 7 ايكمتمت حلا ةطامل هو
 ا

 ص ريثملامتاذل نم عدعدب

 ش1 هل قو
 اهيعنن رواندا تلازاخ
 ضخم مظعل ١ سهالا ميصت و

 هع وينك

 (ظل) هالظلا فرح « مذللا لصف 0000

 ىفامب ظفلي مل اول_-اسلا ىلا هببرئشلا ظفليرصلاو ع 7 وهل_بقتلاذا تملا ظلت

 مهثذسقناىأم د هور أمهظفاَباهلهأرا رش ضرأل كف 0 4 طوطشلا ىلا هفوَج

 8 را. قابلف ىلا لك أنين دال و كامرا ع رخل ةعشاب نا
 دارادتم و رطل 102 ليسا براق ستار نب ثيم عبو هناتسأ نيب نم لالخ

 9 3 . 5 ل 5 3
 تعاقف اهنعهللا ىضردشد اعد د حقو دا.طصا اربع نه هب احىلا ليسا نم رهلا هرقلبأم

 ديت

 و 3 ع م 21 سور 27

 لثملافو رحلا ةطقاللاووريغو تامنلا نماهفا بت ادقناكامترهظأ ى امدح تلو اهلك 1

 ةغلامملله-فءاهلاورهاوللاو ريزعلا نم فام لكب طفل هنالر هان ودعي ةلئفال و ا

 | ١ ماما كانا لسيف عاملا قادت فام طفل ذود .دلا نومعن ىل_ءقو

 و وس

 0 اهنقام و 0 1 دو و

0000 

 ودو م ه ص مود و وذس» 2م

 هلقفال نم 0 23 لاؤسلا لبقلزخة دوت

 ىأدب اظفأأم 5 اوةطفال عل امو هلام ظفلتا الكاذب تمهءاحرلا ى هلق 3و

 000 انو كرو لاب ورظفأكو مهيأ « اطافأ مشوش ىسمأدزالاو *« لاق حرط

 ءاجو سقي رع ىأ همي بصعىذلا هقيرهيصعو نام اذا هيدع طل كل ذكوا هب ىردناك ا

 252 ا طلو تامل .رلاافاو ءابغالا و شطعلان م دوهكوشو*اج ىأ هما ظفلد دقو

 تس جتا و دانيت نق ريالا لون اوقن هظفاي رامز نب زعلا لب زاتا قولت اظل

 وت ولعلا و امألا 6 نفد لصالا وهو اظامثالادحا وظفللا او ه.ت ملكت ىأدب

 وهل وقر وذل توه قو لك الادعب مقلاىف قيام ناسلاايذخالا امإتلاو ظحالاو

 ملا ىف ق بأم مع ماو هانم نب ماغطلا نمةمقب ستسهل "5 لك ينم نامت يزل

 همعتسيام هنموام نم نوككت توص عم رخالاامهادحا منن نيتقكايو يملا اوٌدظامألا

 ةظامللا كلذ مس وتقولا لواح لمتد :وطلتي اسم مهانظ ل ناوندلا فمستك ىفّدَتكلا

 ايندلا فصيرعاشلال اوقهنمو ماعطلا نموا ىف ىنتاممضلابةظاحللاو

 طاملالاو ملازم دشنأو ليلقلا ءوُثلاةةلراعت_سدقو * مانمالح 5 مانأ طا 2

 ظني ماعط ىأ الان دنعامو « اظاملا نكيرلانعطديذسحم « ذو راق تفعشلا مدل



 ماا (ظفل)  ءاطلافرح ه ماللالصف

 ىسعقفلا دجتوبأ لاق
> 35 

 اظاقأ 0 وقيعاكر# * طاطتلم مع. اسب هتيراج

 9 03 5و

 هكر منايا أوما درا افاكو 5 امبالا هدلاو تدع #24 ئحارلالافو

 3 يان ماصرع 9 820 © ع رماه

 ةدشنماهسأراهك: رحتوهو ظاظات:ةسج هلوقن مةظالللاو اعلا هت ىه تاظاظاناو
 و » سامع

 هناكف لقب تا افريل 10 لصالاّناك اهي اهدقول نم وم ىطاتتةيحواهظايتعا

 0 ىالوقوكي رم قاتلا ورمل اظالظألاو و ظالا نمراسذلاك بتي

 م ان 8 سو ٠»

 حمانةوم ا ىدايئرها لوسر 4# ةهطلم هركب نيديعس قب غلبأف

 قلم ةيراج ةانلئبا( ال ل ئئرم لا دار يرم وسر وقوة رلاةظام ادار لبق

 رفظملا نءاريغل برعلا مالكحو المع مف ردا اذه عمسأ ل ىرهزالا لاق نعم هلو وط

 لير وهسه المع معلا ممل دقو مغلا<لمم انءلا ساهتل طامحلاو ظل (ةظمعل)

 نالفاعتمةومعأأ راو ومش بدو ليتم وناوبش صن رسولا

 2 موقو» هرم امسهن اوهشو ظومع هوكي اعل او طمع لسحر ؤورمشلا ةظمعللاى هرهوذلا

 رعاشلا لاه طماع
 سرق 7 وو و 5-7

 ع 35 ىلا نارك الوش

 2 رهن /عفار لاق طو را !لشممنط ماع مدخك ىذا َْظ يل ى ربنا

 رفسلا طقس نما ءافدأ 0 0 .واصعلا نيد ةظماعل

 8 وسعد ١ 1 ه موم

 لفكر ةليمملا ىل-رىرهزالا بلقلا ىلع هتمةلاولافاعر و طعلا ٠ نع شنب م ١تاظمعل

 هلادن يمدالا دشن أو صدر سا ةرمشلا وهو
 و ص و سوك 54 و - وق هم < .ع

 0 اطرامعلاةظمغللا اهعأو # طراضعلا || ريخلادأ

 5 0 2 2 2ع و ب )- :

 لصالا ىف طمض ظغالا هلوق (ظفا)ا وعز حب رلا سن“ ردغلا ىف طقسام ظغللا (ظغل) ساعالا صد رطاوهولاق

 حراش كردتساو كير غلا هتبمراظُل هلأ ىف ن م ئشلا تمل لاَعب ىذا اهل ل_عفلا اوك بف ف ناك ئشيىرتنأ ظفللا
 هطيضل ضرع و سوماقلا : 7
 هتيضعم هتك : ل راه ف صن سقااو سعالاو ةظافلاىشلا كلذو

 ست ورم ت مءو<2)
 رسمك فلا ال ع »* ليج لكتالو هدراوب

 ' 8ث -

 فذ 06 ابا يح اَنقأو وج 0 0

 0021-.ةثن 200700

2 



 فاومللمدقت ظمحلالاهلوق

 لدبميملاب محلألا طبخ ةدامف
 مودععم يمك ءالغلا

 اذهب لصالا ىفوهاشغ هلوق

 هسفعم مك طشلا

 .(ططل) ٠ ءاطنلا فرح « ماللال صف 84

 5-5 وو ص هس سو 57

 ءاكس نيعلا تحت ةمساظي حلاو ظاألاو * اظاعالا مطخنا دن ذنت و« هنو رلاقو ايم

 قست ؛ةويارعالا نا

 ه6 ا < ةس-رو .ِ

 طيش وافل .قامءاعن 00 ةمشوم نايدلا تكمله مأ
 ص

 منيل اقف ةمدللا هلا يلا دعو أل_عجاكةمسالاسسا 7 للا ىنا ارعالا نسا عج
- - 

2.937 
- 

 ن هنأ كلذ عمدختباال 00 ولك نأ ىدنع وسال ةحوعم

 هاعل ركل ةوهو تدشلا تح ءا مسالا فل يعفتلا ىحد-ةهن ويس نافامءالعُفتلا

 رادلا ظاخلبو مساوه وامن رقدقرعاشلا اَذهَّنأ كلذ ئوقي و ظاطشملا ط و وهو ندم

 8 رعاشلا لاه اهوانف

 حوت قارعلا نياهيان مو نامت اطالب .! لهو

 ىدعتلا ةغبانلا لاق عض سوم مالو هرصبلا دم الا مةفاطق رسكلاب نبا
2 

 ومص و< يللا 8 2 سب

 مج دادعا داع وبعمل د ديس ىلع اوطقس

 م ورع

 د دن وة. 3 ”لاقي اة امن ؛ةمان تب ةدسأ مهل .و ىرهزالا

 هيلع رباثملاو ءوشلامو :لطاظلال اك زلة ملكلابظلأ | وول ًاوديماقأ هيلعاتل ْ اودي ا ًاوناكلل ا ظأ

 لعفأو ل فويل ثم هعزل ئلا 5 وهم :لاذان الشب نالف آما ًواطاطملا ذل هب تطأ ٌالاَع

 اومزلا ىأاوطل ماركالاولالحلا اذاس «اغدلا ىف ولأ 0 .وهيلعهللا لص ا

 «اهظالعلا اعتاد هب هزحارلا لاق كلام واو وقم اورثكأو هيلعاوُدت اواذه

 ْئ :ربنبا دشنأو هقراشم الو 4 7 المىان الش طلم نالفو اطرظالا كا 3لكنم مممسالا و

 نيل طم ذصلا«ىرع رج ىلا أل

 ياسا ألو هيلع لنا ىلص يبا ا«ارالظىدوولا ميشو حانملالا اظيلظألاو

 رسشنلاف حاحلالا طاطنالا ودانأ ه فارلاو ةاؤسالا
 ور >2 --. 9

 ردصامهالكاطاطنو الاول: دسقو كان م طومان قدا

 9-و 6-2 م 2

 لاق بطدقشم نيريج اتاطلمو ل امك طل لجرو لعفلا "ابر يخ ىلع

 282 هم

 هلع 7 كاانعالب الا ديدش 2 ظامو حالم الظلم لجنواعابت طك ىرأ اوهدمسس نبا

٠ 

7-1 



 "4 (ظلب) . ءاطلافرخ ه« ماللاوفاكلا لصف

 ل 8

 اذه عمسأ او لاف طعكمو ظيعك مكضلاريصقلا ل_برلل لاقي رفطملان با نع ىرسهزالا ىكح
 ور هد ومو م

 يقال لطم قتل 2-1 واط كهظنكي عال هاك (ظنك) هريسغل فرحا

 رصللا اطظودم ظ 00 هنالاس» ناسنالا نمتقسَتملاغ ران اأتلللا هسلعرت و

 تهمس يارثوب لاق توملا ىلعهنم يشي ىذلاديدثلا بركلاوهو هظنكي هظنكوهظنغ

 ىذلا ظاعْيكلا ى رب نبا ىئاو ىف (قعنك ١ هستو الما ذا هظنكو هلظنغ لوقي نجيلبأ

 لك 52000

 1 ىأن منبع رخوعمرظتهسلا 53 ادهن ل (ادنللا) (مالالصن)

 لاقرزشلا نماتاغنلا د اوهوالاتو ينال 0
00000 

 نال ةدش نمةولا ب 5 انوي -مهانطلم

 رعت لوتس لالا تاكا ١ك

 و ري مس وس 7-5 انس همام تب

 00 دوةرطن ى بكرا ىلع 3 رياثموهول دخلا هتاف

32 0 > 

 عجلاو غلصلا ّس اممنيعلاو رخ و اطثاعلل اوفنالا ىلب ؛ ىذلا نيعا |افرطفوملا داما زالا

 ناب لجان أوه ىرهزالا لالا ولت لح سوهيلعمقا صون ثيدح و ل

 رسل اياطاعللاو نيعلارخ ا و عدشلا نكت نعلاوشا :وهوا رز وشل لانا

 غدصلا ىلد ؛ىذلا نيعلا شي رطتلاوهو ظل ان لعام ةلحالملا د اراذا ّتظ-الرد_هم

 و»وريغال ارهجبلا نيعلا طاش فروجشملاىربنءالاق فالأ هاا قالا 9 ىَدلاامأَو ٍ

 لش وذّدقلا 1 نممالعأ وام مسا نطو نط ىأ نالف افي نالف 0 حلا كناماهسلا

 بيسعلان ءىصست ىلا ةظدلل لاما ةسف نحو لاف ومبسلان مق وعلا ىلعأ ىلإ ؛اشاحأل

 اماهسصي ىذه لوقأم او رعزالا لات شبرا تنس لعشر عم

 مي 5 طاحللا نب مل صفت و اهظاحلناك 8 0

 ضالااهلفسأفت هرشعف حاشا ن دنيا اذااهطبةسشي رلا اخو اماَو ولاشي راهاسك دارأ

 ظاحللا لهنا ا رالف , اوهوميضقلاءةر ودئلادشب رلا نطب هش ظاعأل اوه

 اطال ناك اع :ر و نيمئاجن مناطاذ ناك اهرودودغ طخ 0 روم

0 26. 

 هّدطاطو رغعبلا تظاسدق و نيظاسالب ظ :ومحلم لج و 0 همهم :تناكود او تناَجن مد ياو



 " (ظفكإ 11 7 التل فرت + فاكلا لف 0

 0 ىلا

 هعضومقروك ذمىباحالا ليلعتو لصو أو فذة اهنع ىلظاظتك ادار مناهديسنبا لاك
 3 5و همر 5 0

 ردنملانينيضا!لوقدنم و ظغلادشأ ظانغملا اظيطتكلا و
-- 

 2: و رى 95ه 3و

 افيظكك لع 5 نيدو #4 ورام ٌكلودع

 سن © يد 9 سب و "يي

 كلا تاظاتكو ا التمااذاءاقسلادادتما ل قو هاقّدلاالستما ةطكطكلاو
 سهو م هلو 317 ها دم و 5

 حلا اوهمطكبتذَحا اذااك هظكأ ىمدخ تظطك لاقي واط. انكر أ :وظكساةسوال“ الماذا
 م -

 ئ و اماعلاك س 0 ام:غلاقفت ومار 5 ذدنأ نكات دد>ىفو هلا رار هدا قع

 ىأنا "لات ردم دنكل ارمومملا ريئاسسك ى أ ظكلاكس دل ف ىلا "العمه ىأ املاك سما
 و 5 0 و م 1:

 طك اوهمهىن الم ىأةظاظكو اظك الا ئظكو طع .ظكو يف. المىآهردص ظمغلا ظكوؤد الم

 982 5 م تدع 6١

 0 كل رو ءالهسو ركل هر الما ىأع املابعسضوملا ْ)

 م 2
 ل وط اناظكملاو بعتلا وتدل طظاطك ااودتختم رس ى كام لحرو اهنعزمتب ىتسدملغتو

 قحنادشنأ ةدشل |! ىلعةمز الملا

 ةهمدو# سم

 اهظالشى و رعى ع تطشلأ 500000 تالة
 ه ةهم 27 ه م هم

 د اهطاطناىفيرا اع 0

 10 مس و 8

 وعلا طئاكو نرلا ىف ةديدشلا ةسرامملا ةظاك او 3 ل 81 قيضاابرخلا ف ا اتاطكلاو

 دخلا اوُز زواحتاذا كاذكو براس ادنع كر ملا قاوشم انقل وظاكت ”راطاطكر ةظاكم ايمن مضت

 - ةيؤرلاةةوادملا ف
 سرك و ني

 الناطكلااةعسرتمْسمدا 23 اطامنما م انااا

2 00-9 

 ناظنكلاوخنأ يل بدلا لّثمو برام نمل المو لاتقلانهه ا

 ائاظكلاو برحلا ظاطكه مو ار |مسه.اسئالعأ لولاك امم هطاك ل وقيممأ نم

 80 و م و

 لببملا طكو هنركك ٠ نمقاضاملابل كاك او ةكرعملا قيضمفةمزالملاو ةقياضملا برحلا ىف

 5 س مو

 ىداولا اظكىوربو ل.لاورطملاب“ المماى ادهش! ىداولا طك افةقيقرشد د ىفو اضأ
--- 

 اظيطك هنأ ىلع تي ارلاقن :ءاحزلا قيطكلاوءانا الما ىأ ا 2 31 هديل

0 

 (ظعك )ْئ انهى يظكوهو مويهيلع يتبول بي وك ديفت]وزق ناةشع ثددح فو

 1 لألم 02-2 مسخ مد مصمم... يسم صسم نايج 3 - 0-2 :

 يح



 ممل  (ظطك)  ءاظلافرح « فاكلاوفاقلا] هذ
 مهفيصمو ظبقلاتقو هيقماقب ىذلا عضوملا موقلا اظرقمو دحاو فصاماو ظقكاو ظمقلا ىف 34 0 9 . - 5و -2 85 4

 .٠ 1 5 .٠ ب . :
 54 1 ' عم م م. .

 نمز لكلو نامز [ةعدر اهمسلا لوقت نرعلا ىرهرال |لأف فصلا تقو هيفماقي ىذلا عضوملا

 2 0 4 8 . . 0 - ا دعو نا
 ا يس ميس ا ا ىشور شأن البام

 هع ., 2و

 هدعن مث ني ا رمشتو لولد !تفيرخلا ل_صقمدعنمت بآوروعونا ريح انقل ل مضت

 هع هللا ىذررع ثددح ىو قيل افك ءو 9 ينط رد اس نولاكءانبشلا لصف

 5س ةسم9 رك ”» ع

 هنأ عي ىنطرشيام عوصأألا ىهامن م دذو دوب سوهبل قا ىص ىنلا هسهأ نيح.لاق هنأ

 ا _هوماعطلا اد له نق لاقي فصلا ةرامج ظمقلاو رم اةدشنامز ىهرمهلب هام ميفكنال

 قا لادا او ىط طمقأ ىلاغكىأ ْىأ يقم و فاجعل وب ولا

 م و د سو ىكسءو

 يبس صو م 3 ىب اذهف تب اذ نم

 وه <

 تا وست َتستاهت نم ذنَ
 - سادس مي م 6

 ىتعالا لاق فيصلا قديماق اذا هيك ناكل ناو وكاتشلا راق اعقل نفك لو

 بيلا ءرالخا فك لد 5 بواطم ىلع طاقات 5

 ثددحىفو رح ادبدشىأ اهات موف لو هيلع نتا ىلصهّقتالوسر عمان سس ”ثددلاىفو

 ظيقااوءاوهلادربو تامللدا رباع ارطملانال اق قرطملاواط.عدلولا نوكم نأ عاسلا طارشأ

 ةظيقْلا والخ نما رآ ىلع لكم ب ْ عضومفاقلا فب ظقرك ذثيد افوُكاذّدض

 مودتىذلاتاينلا نمٌةظرقاوهاؤسام سم اذا لبالاةشةلعتوكب ظقلا لارض قنا

 لقبا و ٌصرالا تجاه او اطقلا راى لاهت 0
 قوه ت

 .ةذاماكا تكاتك امارشلاب ماسعطلا هلثك ةنطبلاةظكلا مفك ) م

 نانا رع نبا ثيدح و اموُماهت حلاة ةثكلا هتذخ أوبل اف نس ا

 نسما ثددح همو كت اد *ةلتمااذاىأ هتمتذ أ ءاعطلا طك اذاننا ا

 دم و و »89و 5 وه مس

 مك "الا ىلع لنك "الا ىذتلا ثددح ىفو ىفعضأتعحناو ىطك تعسنا ثاسناهللاق

 5 0 9 نا م ل او مودك بو

 نمسناهنا ىأ ماعطلا نم ئلتمملا ىرتسءي اموهوةظكلا و سا الا مقسم 2

5 9 

 ىئ راعلا ىع هرج سلات ااندطكلا ىره ودا ءالتما و هنطقاهدجةظْلع وم ةلكلاومقس ول و

 رع اهلا اوقامأ ١ رماعطأ أ نم"التمالادنعناسفالا

 (عسات برعلا اس - 59)

 لاق لك الا ةرثكن سل اتق ليك كب هك لاش اللا 1 ادقو سلا ىلع قرطبال تح

7 

 طوضموهنشراوح هلوق

 فمما مضي لقلا طبضا

 ىفةياهنلا نم ةصحصةضسن
 ها هر رحو اك



 لصالاءاذك لا اننظي اق هلوق
 ازوم هت رحةدام وانه

 نلحللا ىف ةفقوةمالعيهبلا

 3 معصم ها هررحو

 هي ل ا شل

 (الق) : ١ ءاظلافرت م تفاقلالسق +

 ىسع ىراصنا اتراك فورا ثيدلافو ق-وأل طاسهحذماذا ديز ىأ نعافدج

 حدمىأ هب طرت لله او هالو ءالاداا دل قتيل تادنلو همك ضوو ىلا حدم ظدرقتلا

 نأ ىلع تل فر و "ف سيلا رع رشم بح نالجر ثا يرن الا هثيدحو
 امهوانالف نالذ طّرقد زولأنا كد عيد اسأل ءاطلابل + رلا طر رقو ضرق ةجرتف بيذهتلا مد

 هحدماذاهّضَر 7 ةوداضااءناضرامتس كلا د اولكحدماذا َحدملاناظراقتي

 لوسراند دسو دومظرَعلادعس ورشلاو زيدللا فص راقتل اوةصاخريخلا وجحدملافظ راقتلاف همذوأ

 9 .دملا دصعسم فنون دوي مويلاىا هوة دملا هلارن ارءَلرالابش ناك لسو هيلع هنا ىلصدهللا

0 
 ددقوربس,خدو(نمناتلسقريضتلاو مهودو ينم ىسةظير ةونبو بزعلا ضعبأ سرفظن ر لاو

 ل :رقلا بعكن بدت مهنممالل_سلا امهياعىس .وم نان ورغملا ميس قرم لاذاتد

 دهعلا ممضتلا و رد مهناق ةظير ةاَمْآَفَدْسدملابا ءاوناكنيذاادوهعلا ن منايحام و ريضنلا ةوخلا ةظْير 1

 ةءافدسا 1م و ارذ يبس و مهتلئاقمل تق سصهأ ألسو هم و هيلعدللا لصءتالو وسر ىلعزيك رشا م < مالم

 نع عم .(اظعقإل را ننمسريفو ماشلا ىلا اولا مهما ريضنلاوثبامأو مهلاومأ
 ةشاطةديصقىجامملا هرك د دقو لزعع 4: ءتذكس أى ةقشم كاع ل_تدأ اذا اظاعقا ن الف

 لعفلا هنمقدشاردصعشدلو ط ظقلا ىنعمفف طوشلا ىلعو أ لاك (ظوف) هماعوشهظعقأو

 عواط نموهو فيصل او هوفيصلا 0 (ظق) ءاءل_عفللا ظفلوواو اهظففانال

 م نمزاى أ اظومقو 2 0 و تالا سارأ رخل أم هنلا اىؤعأ ليهم واطىلا مهلا

 ٌةفن ولأ هدشلأس قلى سها لوقواظامق ينط ادم رحأقس !كادكوةس رغةرخالاظيقلا

 لاجل تورو دكان لكم ايا

 ىسانلا عسقجا ءتةيقحو مالكللا ةعّس ىلعوهانْبَملا عتجا مسهلوقوانعمَّنطقدار اما
 لهأن هوديرب ةماعلا تعمجا مهل اوةوفودو م-ءدقىعملانالوا ارامكو ناحل وفذفظتقلا

 0 14 8 ه د
 اوظانقاو لاا قربا رطل اال هود انموي ظافدقو ةماعلا

 رجلا ني دوب لأك مهظيقن مزاؤماقأ
 -و -ه- 5 م

 ايقاوسلاقيقعلا نطبنم ظاتشتو 5 ىلا ر

 ى ال ىأ يي ظيقمال ىار_ءالا نبالاثو طشلاو ظبقملا عضوملا كاذمساو



 م (ظرق) 2 ءاطلافرح 4 َفاَقلال صف

 2-2 هو

 ارغصأ هقروو زول ار صم لاثمأ اظالغقوساهل ماظعر هش نر ةرص لاو رو هقر ول عل دن ى مو

 لحرلاى 0 يوهظَر ا

 51 2و2
 ىل 01 ىلنرَق شكو ظْرعلاب عوده ّئ ارق ميدأو اترقلا لكسر لب اوةظن رق ةِطْرَق

 اراه داظرقدسأت رقي ءاقسلا و قون را تيان مالو ي هو طرا دالب ىلا بو نم

 مساوععجإولاف ل 1 2م م مدأل مسمن بان ءةفشحو م هيهغيصوأ

 اظرقهبلجر دنعْناو هيلع ندر عنا ثددلاىفو هسفن ىلاء ةلاةفاشا لع ل نرقلا غس مصل

 ا

 ةرملاومعيللا ظراقلاوظ رقلا:غوندمىا ظورشم عدأف ةيدهب أ ثيدس كاىفو ارويصم

2 

 ةرتغن ناهز !تالحر امهوذ 6 !تْود د ىهكاذننوكك ءالم-هلاثمأن موهسنتحو

 9 هس

 لش :ااامهببرشفاعجر فندم ظرقلا 0 .ةللاج رن ةرتعن مد طين كنب ضاعت الاو

 بب ودوالاق
 دوس#9 دود ” سوو

 لأ اواسدلك ىلتقلا فرش و ذآ اهون اطراقلا نوب سر
 مص -م

 رغصالاوهيلصا ناك 3 ذيامهتمركالاغ رع "نم مهالكو ناظطراف امه ىلكلا نبال اقو

 وهده < ه5 موو

 2 كبش ابا قش ناكر جين ةءرْست ل والا ثيدحن مناكو يعن م ماع مهرود

 اهفلئاقلاوهو
 َّس - - ان -و -_- ع 8< د

 انوُنَطلا ٌةمطافل اىّتننط #9 5 يرُثلا تقدرأءازوحلا اذا

 امهاداوةسغلا عاطقناىالثمراصف عجريلذاضيأ ظر ةلابلطي رش هنافامهمرغصالاامأو

 رازةلارت ذئربنب الاف *« امهالك ناظراقلا بوي ىت-و * هلوقب تبل ىف بي ؤذوًادارأ
9> 

 هديسنبأ تا ياا الاودرمعْن مده نيظراقلا د-أ ناءاطلا باك ف

 رهدلا ماقم ىزعلا ظراقلا مأق [فىزتعلا ًطراقلا ناعام كسل 1الى أ ىرتسعلا ظراقن اكن االو

 تولادعتج الرمد لاقرب ظل ةوعاسنا ا اذهرفرطا لسا

 م مس

 انكم رات ماذا 5 ىلا ىرطتت اورد جرف

 ينك حج رخمنأ كلذو اضراقلا ىرعلاَب 0-0-0 رمال نئاغلا ىف برعلا لام نمتذهتلا
 و هوو 5 مسدس

 نال الا حدم ضرر قتلاو َُظ ظرقلا عا اما رقلاوهنمسيؤب ىذل ادو ةفمللالثمراصف د ةمذ ٌْظ هرقلا

 اق < 5 2

 ميدالا ظير سكوتي ولا وهما 0 لاط,و درو اتيمهحدمزيأللاو وهو

ت ه.حاص مرش نالفواوقوتانثلا نارا اههو اناره غامد غاي
 داضااوءاطلاءاظي رق

 لصالا ىفادك لئاولهلوق

 لاو بيلك حامتعلا
 هأ ناسا و راوهاعاو



 نموه هظرقاهتظرق هلوق

 هأ حابصملا ف5برعض باد

 (ظرق) ءاطلافرخ و« فاَعلاوءانلا لصف نوت

 راق راب

 قبس 4 5 آس »* كتم حمل تبا
 هو “4

 همدرصضو ىف فاعلا نعاشاو ىأهسفنت نال : انا 2و ىنانعللا هاكح ةيقاعملا ىلعمظتفىا هظ 500 و
9622 

 اوظسفتو ىدعتيالو ىدعتب ”اهءاف ىأهسفنوه اناقة انا ىاشكللا ايت يا

 ا نولوقيئىطوزانجلا لهأ ار ادم فيغو ه قاسكلا اهّؤمعنممسفنأ ١

 9ةسوه-

 الطلاسم نلخاو : ةدسع .عوبأ ودبز ايرول لاق و هّتعمد تضاف نيلي ساعت رو وقد سقو معو

 ةيضيبالاءاظلانهسف:تظاف لوقت ب علا نأ اديز ىل 1نعفضل ةراملا ىو رومي ةغلداضلاب و سدق هل

 رعاشلالوقءاظلا,تطاف ىَوقي اموداضلاسهنولو قب مجاق
 مضل 7 1 -

 هظئائابث ادع“ الراو 1 ىئرباهدوجدي كادي

 مه 7 يو سو

 هلظفاللا نما دوح دوحأف 3 ىترباهريش ىتلاامأف

 هناا 8 ام كلااتأت

 0 ات

 يخت قيال ن نكلواودع #2 ظئاغتسلو الطايع َتيعسو
5 

 دس سل ص 1م

 انف نيححاور "الاف ةوالو 0 يح وروح اظفحالذ
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 0 (ظف) ءاطلاىرخ «  ءاناالصك
 . , ق1 ف1 ب تن نلقاك قط 25 لق 31: تف نا فت قا 77-3130 طق قات قتل حقت 3: ةاتق طحن توت تحتج صط

 لاق. ظرف درك ذْسواطاوقواطوق ظومي ل-جرلا ظاقو الْعْيَف تظافك طوق سفن تظاف
 ىهتضفرواهرداضمتدرو ىلا ٌلاعفالاٌلامعتسا هيدربل ناو سايقلا فزو امو نحنا

 ءاسعالاوهىذلا ٌنيءالا هريظنو لاك السعف ظوفنماول معتسسي لو اظوقواطمف تملا ظاقوح

 ص رملاّت اراباطعشم ةينسيو و هوما هلل عوام ىمءال لاف العفهئما وأ عسسل

 تسقي ةدارش لالا :ورعملاو واولا,ءاجاذكهزيسالا نبا لاق هن وم اهظوفناحاذا
 و همس م

 هنئاو المرنف ناش لا آرام عصفأو بلكذ مي فى هواضوبفواضمف ضيفته سفن

 ْ ةريخالا اناطمف واناظف و ةظوُطسفواظوف واظمف ظافم ك2 فولح رلا ظاق (ظف) لعأ

 ةبورلاق تام ىنامغللا نع

 اظاف٠ نممونمنونف ديال #3 اظافأ ًرهوأش ىسم أدر الو

 د انو ههشسصم ف تاما د

003 0 52 
 هطوسب ىرمتاظاف د سرغلا ىرج ا ةدسر ةرشح رولا عطقأ اهنا ثد دا ىفو َلْدَع لاةرثك نميكأ

 ى  هلاوطاعقحا أنبا لدي تبدحخيفو تام 2ع اظاف طولا تسمو د

 ساو 7 5

 زحا رانك ذا دم شعيامز وهد-و ا رخى يفت هس ”تطاف ولي "ارسا 7

 1 5 0-0 3 و هو

 سقت ت انفو نعتمد #4 سرعاولاف سابا

 قاذك ملا هللا هظافا وهلوق رعاشلا لاه سفن هّتناهظاف او اهانأ هلل هظافأو ُ
 هأ رظناو لصالا هدب سو 4 هه وو 5 9 بم. 1
 ملا 1 | لد 0 2 0 1

 ىا مكمل يمعولعل وهل ضأن ميك ض عمل ل امن هاتوا زو اهو مانلاو تعلو اذان ادق سفن لاف ثملا

 نمابمالا ىف ما لع م 2 اعمال مهضعب لاق ولاق ميسا .ًاولظ فت ىاسكلا تضاف 0 » طاف عد
 قود لقمه رماد ومعو

 0 تدلاررحو يل لالا قيو لام نال طا اقياىغاتضاخالو سنت تلا ايال نأ العلا نور عب

 اهاوراذكاظوق 0 ا ملا ظاف لاقي تيك بلاد .داضاا. ضاق لاقيالو لاق

 راق لوف ثيم طاف لشمو ىرب نبا لاق ىمصالا

 5 ىو طعم ا

 ماكو ١ اضذاف نمامدعدبا # اصعقمرثك ًاناك امور ألذ 1

 حاملا لاقو ا

 9 وم 8ثهسم س وسو

 ٠ ١ طاداه اف بُْح 3 58 0 اك 5



 لاق ةيشنن نا س-هلوق

 ىاذك سوماقلا حراش
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 ةيسل ساس وفلل
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 ا نا ع لا لا ل

 (ظوف) 2 ءاطلافرح « ءافاالصف نانكن

 و 8 7 ما م ع هدم ه ع

 دئعهنمٍترشدفرصتعي شركلا ءام ظفااو ورع ى نع هتطظفآ د ةذترهلا ىف طمخلا تلخدأ

 شركلحراتتفا نا فاشل لاهو هظاغل طلغلا ظفلا ل رلاهمسشهدوتاولغلا فءاملازوع
 000 0000 7000 ا
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 لاو ظ هول عملا و
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 ل 2( ءاموأ“ احد 03 اهطوظق نورصتيذا م يك
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 اطل نا شطعلانماهلا وأاو رمد مهل + نوليددسلوش ع لدروس " لش اءامو ا دارأ

 ةحاملافعزوانملا فكلذو اهتمهرصعو5 شركلاهنعَّوْسملطسْفاو هظفواهنيعدلاونالا كل دىه

 لاةشركجلا"امظدلاحاصصأا + اهظاطتفال ب انلا مْ كمي * زجارلالاع ءاملا لا

 1 : هون

 ارفعي تحد هلا طق لادالو انتم مئالْث للا ةكاوروكف
 مس وو كعب 89

 هريغك سالتخا ىذبس يل هنالرَفعي وهعرمصب حاج هديسص ن ملام الودع راق ةلذ مديال لوف وشب

 قش شطعهراصأ اذار الئ هندي رعبا :قسد نآوش مرا .رلا نخل يلو قم عابسلا نم

 طيطفلالاقف عا ارك امأو تش سلو اوعزلءفلاوأة أر لاءام ظيظقلاو هيرمشفهنر ةرطقف هئطد

 «ايلا نلمح نم: ًاواطقلا فسيرعا للاكل سغل اءام كحل ىفوةقانلا مح رف لعفلا*أم

 ئ نولصاوج فني ارغل

 اهيل « ىواد "الا فاهايماهل اح
 2و

 ميو لعمل ىسعقا لوسد نم اأن نعمت ىضرر م ثيدح فو مرا ظربلاو

 قلل اةدشانههدا راو سرشأ ًاواةاخ بغصأ ىأن الف نظف الفو قاد“ ىساكأ 1 ل

 ”لضانتملات وكت نزوح وامي ةطلعلاو ةظاطمل ان تاق وبال وشو

 فور ناك ل_فوهلعهتلا لصنلا ناف ف لطابل اله [ىلءةظلغا اوراكذالا٠ نمي مف نكل و

 ةاروتلافهتقصناه-مو ظيلغال و ظفر ريغ خسيلبتلا ىفهتمأب اًةيفرىلاعت هنا هش صواما ام-ر

 ملسوءهملعهنلا لص ىبنلا نا ناورا تلاق اهتعهنئا ىذر ةشناعشيدح فو ظيلغالو ظفي سل

 هركم اوويثالان بالاك .شركلا ءاموهو ظل نم نيءاظب هللا ةنعلن مهظاطف تن وكان ن عل

 نمتلاعُو ا ةنعللا نمفراصع هنءاك اهءامثيرصتعا شركلا ٌتلْطمف أ ىرمِت حلا لاهو ىلاطمللا
 (انون) مدقت دفوداضلاهتلاةنعل نم ضضف ىور دقو ةنعللا نمعفطُت ىأل عملا ءام ظيطُتلا
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 تطاق 1



 ضي يح نا ل نورس يعل دس

 00 ل 2 ا

 م0 (ظطقل ١> ءاظلافرخ ا« ءافلاو نيغلالصف

 لاةبالو تيكسلا نبا لاق ةشافلابثسل اوهظامنأحباحزلا ىدو ناملغت روصىأ عَ ناَلَع

 ظمشتوطظاتغافهظمفك هظبايو داو 0 و هظاغاوهظاع ىبارعالا 100 هظاغأ

 اعمج امهئم وأ لهم لف ةظياغلا او عنصيأم عبس دامت نو وك ظايغ و َكظايغك اذ لعف و

 لطخالا لاك اهمحسَدت هاذا ماهل تالا
 ه 7 و رث- و

 هيلا نطو وه د تقع ماذا ىتحةوُدْعْند

 - نو د عم

 نالمعس ا ها ظاعع 0 رطاةّد-ثنمىأ ظر علا نمت داكض ىلا هت لاو

 7 ا هرم ها 7 م89 ف 88 <

 نبنيضالانب ظامف عءو ناطَعَنب ت ُثد ونبض. غتنب نام 0 ف روع نب ص نب طدعوهو

 هوس واقل و ايوسلا ىلهُلا تايم ور ىيدحأ اردزملا

 0 2 00 35 ضل 6
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 اند نيد ؟راتنسما تا اا تع

 امرفُتنيححاو رآلاىف والو 5 سحور نجرلا اظفحالف

 طم امك كمل طمع وتم نات رم را * ىتااةولاوذور ر ورسم 1

 هنعهللا ىذرلوش همقو ينص مول ههحوهللا مرك ىلعة يأ :اريعتتاو اس رافاذهْنّسْحلاناكو

 ارق ا اهنتكر وانا * اهم ءادوستي اريل

 امدلاوتوملار ايان ا ضايج ا ر زي ىتح نعطللاهدروب ولو ١

 هور ةررداقا اع ير .١٠١ ثدتا طفلا 4 طل اهنلالصف ])

 اطال امو هنمفر 0 ا ١
 8 هناو ةنوشخ : ولما قط:م فاعياغ فاجةظاطظةوذ وذ 20 .رومالكلا ىف ةنوشخ اظطملاو

 زحارلا لاك ظاظفأ مدار عانتالا لعمانهج 00 الغر رشي لو بلعت داكح عاملا
 ىجناهدشنأ

 اهلاً ادد وذم 5 اهطاطننم ناو كرت

 مسالا ا ؛لّدالاو او رطظاطق 8 د رسكلا,َتظظقدقو

 مَا واااو ةطاطتلا يبل برلاق» 1 اهظاظفن ماظا اولا ىرت رتىح * لاق

 اطاطنفلاو هلال

 و و4

 اذا نا مروع لع رلاتظطفأو < االنلاو مولا نمر « ةيورلاق



 لا ل
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 ا

 اكخإ ١» هدفا فرس « نغلالسف 0
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 هم و و 2# هورس -

 ا لاقو بركن متلفا نملك 01 نول بدنا اولا ب ترا ط ىهيسحا ع

 راسل 1 دلومتو انام نأدارأ تنهي نيب تعضوتدارجرايعلا ةدارجهريغ

 تنل ناحل تتلفافاهلك املذدا رحدخأ ع ٌآ الحر ناك راسععلا لقو ةلولطتغ هلوق عد

 و05

 نى اكولفلا سطع اقف توما ,زعلادرعزب رع, كو ةدارملا هذهتتلفا متل

 ىلءلجرلا فرشي نأوهلو ةب ةدس و: ناكودهّلساو بركلاادشأ طبعا دسعو لاك كاك

 ع ه2 32 . ا 0 31

 اض 1لاقيواظمغد 2000 ةدشااوسركلا 9 نمتثوملا

 و هدهحىأ طوغموهف د عو * انانغلا نمهارفذ ع 35 ىسعقفلا لاق اطظانغ هنا

 رغاشلا لاه هيلع

 عساو هللأ نمنم مهظذع ىلع 0 انناعانيملاطانوطنغادا م همر ل ا
 نا نلف

 زحارلا لاق ظئاغملحرو

 فطام هنأآلا حوشأ د#ً اناغم وعى لد فا
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 هئيحأو ةمامقلا مول هللا ىلع لبر طيغ|ث يدا ىفو نا وم طدعو

 ظ.غأ ىظفاراركتل ه-كوالممضعي لاق ريث الا نما لاق كالمالا كاع مستر هملعهلظيغأ او

 بدلا ظغلا (ظيغ) لعأهئلاو بركلا ةدشوهو اطْدعلا نمنونلاب ظنغأ ل_عاوشيدحلا ف --

 انالف ٌتظعوءاوأو وهو كتيفلا نم دش وهل ةووعاعلل داك طغت ظل لقو

 لتقوث 2 : الات تق تلاع غو دو ظمعتف هلع غو اتغاف هظاغدقو اطسغمظمم غأ

 اريصاهانأ لسو هيلع هللا لص ونلا

 قطا ول اع م ل م دك ام

 1 اهظرفيأم اهنسحن هىرتا مالا معو عرزمأ ثيدس-ىفو انايتغالا بعلو

 مالكلا زا نماذهرشال !نبالاف كالمأ الاكسل هقادنع ماسالا طع ثووملا

 كد ن ءىلاعدن هللاو اهل كلر هدادسلا د:ءقول_فخلا امغلةفص ظرغلا نافورهاطظ نعلود.عم

 دنءذيوقعءامنالاهذ- هبا اد شأ هنا ىاممس ءالاؤوب مستمللهتب وقع نعةءاكوهاسغاو

 لحرهملعهظرغأ اوهثمح ًاوةما.قلا موي هل ١ ىلع عر ظرغأ )سمت اءاو رضءبىفءاجدقو هللا

 هلعلو ثديد_طاوف ظ.غ أ ىتظذاراركشلهجوالممضعب لاق ريثالا بالاك كالمالا َكلع ىعست

 هم

 دارأ باسل لاق اريفذ واظيغتاهلاوعم»ىلاعت هلوقو ىركلاةثشوهو ظنغلا نم نونلا ظنغأ
 1 11 جا عج هيووجججا جس حبس سمو# جوج لج هاجس بو ب جم بعم ب ببج هبي هدوسومس جم جريموحمما بحس جرس حجج جسم روس ١ دس سب بيسبول 7

 كاماع



 010010 2 لا 2 ل 0 ديب ١ تاو مع 10 00 000 5 00 21 ا 7010 اي د ا
 يل وخوف . : : 8 دي قديس
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 . 4 (ظذنغ) ءاطلا فرح د نغلا ل ضف
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 ىلع ؟رايدل وهن وق يو عم فد رلا نم مهد عك طا ى ورلاف رحناك اذا لا ةفاضنأ

 ةسصع 89 3 ١9- ص

 ظ تابنلا ظلغتساو ممقلا اهفح رتتلتاتساو لغسل تدشن طنا ل0
 هقوس سوت انااجداننر ) ا هأطمحبرخأ عر زكنيزعلا ليزنتلا فواظيلَةراصرتشلاو ا

 انت تللعدقو "هل مسريسغ ةظيلغ ضرأ أو هنت مكستسا ذا رهشلاو تابنلا ع كاذك وأ ا

 ردصموه ملل حب وهأى 52 اناغلاي ضرالا ن مظلل نعول ابعرل

 وهامناليقو هملعْلدٌدْرورمضنلا ن ء ةسقيذحوأءاور نضرالا نماظ يَا علاوي فصو

 ديك اةوهفع ر نءةراج رف مبلل ضرالا نم اكتلاووب رضنلا انكيل واولاه املغلا

 ِء يل اهيلع اا ٌءواهديك و 0 و اهديدشتنيملاظيلُعت دو نيعلا ىف هكا ظيلغتلا وةفنحى أل وقل ١

 اهيفناطلتال تق ثيدحفو هد نفلاودمملا بلا بدت ى لا ةطَقلاةيدلا هتمواظنلغت ١

 نكي - 2 نس

 7 ما ادلب ومارخاربمشل واطخلا دمعلا وضخنادمعلا يدل ظلغت ىفاشلالاهةظلغمتيدلا ||

 اهماعلزابهلةنئنيامدومبرأوة عج نوالثول الا. نمةقح وثالث ى هو مالا ْ

 ةدسك ؟ةلئالغ غو ةظاَ 0 وةللغمسيفو تقل اوهسلع تلو لماس ىف امك ظ 1

 ةلفع ٌعوةظام وةظلغتاغل نالت 5-5 لا لة م كيف اود لو ىلاعت هلا لاق ةلاطتسملا و !
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 ةواسقو ةظاطقو ةطلغو ذةظلغدبف كقاغَعلبروريغال لوقا اقدم اواتاف وهيلعظاغدقو ْ :

 نلنكانر غم -و بعصديدُ :يلَع 7 وباقل ا املءاَق تنكولوز اور رزعلا لد رتل افوذ 0 و

 ف 0 ةوا دك ىئاٌةلفلاغمو ةلئغامبنم واطلاق ايم م مكشمنذ دد اوىلاعتهلوق هسيمو ظ 1

 هٍ ٌ
 ٌْظ ا موهف ١ اظذغ فير مالا همت وديدشلا ركل اودهملا ظانغلاو لم ل - ا

 طدغلا و ىناعلل ١نع امهالكت 7 صدع م يلع قس 1 ٌكطانغ هوم مد :
 21 و وم مر 8

 راك هظنعو همز هظَعَأ ومسهلا هظدَعو مَومهَم يود هنا لوقت مذاللا هل | طفلا

 وييعت كو

 1 تاغ ع هلا ىلع رشي ندعو "غلا هنمتغاباذا نافل هو هع أواطّنَعناتغل 5
3 
 رب رحل اقل عفلاك لعفلاو ا
1 

 هر سدوص مسد )ميس 0 .» -

 رايعلا ةدارعب طلع لوطن 35 انلمعر ساس اوف تيقلدقإو

 ًَ م ف 5

 رافيالاريزلا ةهار 1 3 مهظر 5 مهناكمتيأ ردقاو 1

 - دب

 00000 فا ارعأراتعلا ل_قو سر ةٌةدارحو لح رادعلا :

 ا

 ا
 رح : اف عوملا ةدشن مكلذيز ع ثيالوءامحأ نواك أف ةدحاو ةدحاو هدم نهر لبق هبف

 يتبسال ترعل تاع احا



 هدرو ألا تيشخدقل هلوق

 لءسرح ةدامىف فنصملا

 ىلع هلوقوهحولا | ذهرمخ

 ريظذ ىف عقواةباوصااود
 ف لصاللاعستببلا ادد

 هبثك انش رن ةرطيسودأم

 هر رك

 قوه ملا ناك اماما هلوق

 هعضتم همْنك اذكهلصالا

 (الغ) ءاطلافرخ يب نينار ل 1

 شاعفلل لاق .كايطوالاو رعملا ىرب نبا لاق ةن ةناوطتعد ارملاو لاجرلا نم شحافلاناوطنعلا
 8 هو

 ىلع و ىذد وىذّنَح وى اندرو هلاقي نامط 1 سر و

 تدخل افامئاسلب تطادناذا ىطنحت و راق دذلاةأرملا اقم و اعمءاجلتاوءاملساب 0 و
 ع 0 بوح نادي 7 6 وه
 هنأ حا بطانىوهطلا ىثأ نبل دنجلاق هّقشو مسقلا هعمسأو هنمرضدي طمعو

 5 0 مس وم نقاد اك
 ا لمس سرا و 0 ىربأف موقب ناتيشخ دق

 رباه هلئاسةريظت سا «ارلا ا
ٍ - - 

 00 ُْك ىلنعت تماق #3 -4 "ا لكم اذا انا

 ل ركل را س

 ر-ءاص رغسم» كدا 4 رفاو ل ع ظرغلا كِل فو

 2 ل - و و 2
 1 »و

 د رساوخللا رسل ىدوعتى ا 7

 9و ترو 58 . همو

 لو 00 ولا يتدرب ترد ىرسا اك 2

 سلال ارحل ةناوطنعلا ةقتسوا لاق واصيبقامالك ك عمست كد ني ماخلق رو
 لاقو لطف ناسنالالطتسااعرو مصضربغأ تين ل قورصتنا واع اولاقرك ذا! تظدعلاو

 ا ,رعملا هم رثك اذا تامنلا نمي رض ذوش ل قو هلك أ: بنارآلاو صرحا هن" كو هرعولأ

 لامن و ل

 زحارلا لاك واووءاظو نيعةملكل !لصأو ةدئاز هنونو ىرهزالا

 نانورأموباهنم مودل * ناوطنعسراو اهقرح

 فو راع ست م لءامز اول وهن اوظدعهيدحاو

 شعلاو قاتلا ورلمفلاو عطا ولكنا ىةقرلادض فلا ,( انلغ) (ةسدلا نفل لسن |
 95ج س سؤ ص

 اهعج وةظملَغت الا وظ الع و ظلغ 0 :وورإ_ةمطلغت_دا و اظلعر اصالطقغ طاغد د طلغكلذوح -9

 امو انجآناك امامتاءاملا ف لاقفصاللب روع هراعتساو 1 طاغا ةنكلرل اراعيساو الغ

 انشد - بوبوُنلاطلَعواظيلعءءجئذلا 0 ايا هيقسادردشرعقلا ربعنا 1

 ىأاظملغاك نينا اوىلاعت هلوقو هلغاغلمءارمش لرتهظاغتساواظيلغهارتشا ل قو

 61 اي - 8 35 ؛]

 فورعمب لا سماف ىلاعت هلوقوه ظملغلا قاثملا يضع: لاو رهملا دعوه ىل_قاددشما دك م

 رهاوجلاريغىف ظلغلا جنبا لمعتسادقو رهاوذارغفطلغلا لمعتساف نام 00

 [صيأ 0 سم مص دس ل جو ل تل ل ا ل ل ا ل م سم مع

 3 3 ا

0 



 1 1 0 7 7 ا لا ىلا “ل حلا 0 اال دم * ا ةيتا ا 1 ىلا نال . نوط" اةنئيجن ىلا ا هام ١١7 سنس ا نر سل ىو“ ل صن ل سنتا رد ا ا اللا مبايرلاا تولوا (١ هيندينا بأ

 (طنع) ءالنلا فرح 5 نيعلا لصف

 هانعمل اكو هنسحالاب لع لجزلاءاعّدا ىف ىمدالا نع للملا | ذهدسع واى ور يذلا ىعع ظ

 هنطأان أ ودسعو اهاورامثا دكهم (معءاح فر ا ادهوىرهو1 الأف كفن ىصوأو ىنيصواال 5 :4 1 ا ا 2 .5 6.٠

 لكوتملا لاف اك كاسفن فتنأ أئد نت اوحالصلابم اك نم يال الا مضي ىلعو

 ىلا دوسالا بالكوري و نول

 يظَعَتلمفاذاكلعراع * هما أانو قلخ نع هال

6 

 نيجؤعت تن أيما لاى 1 لو نوعاب ا 30

 9 م - 5 و
 ١

 قاورظنسلا را ودا 0ك سي ظكع (ظكع ةوق
 هل سو - 0 سدح لامس

 الك هلك مي اوددلابهم ه- طكع :و كوع هظكعيا يل ١ نك رظاتغتما و م در رومأ

- 
 ومص م و ع ىو باص سس م 5 <

 اناكمواورخافتو اوكراعتموقلا ظكاعتواهنع را هو تبا نمد ع

 و 2 1 0 3 : 2و 5 -ِ 4 5 و .٠ صح مج سح يصوم حسن جس حسي 1

 نمد وس مسا ىثاك ءرهزالا لاو ثد : د1 !قاهرك ددرودقو كعدنىا5 رافال ٠

 نورخافش وهند لك اهب عمدت برعلالأ ابق تناكو ةيلهاملا مساومنم مومو برعلا قاوسأ

 مو

 ناك ”كمبرَق در ىهولاقن وقر د رعد !!نماوند_ح أ امن ودشانةمفءا رعشسأا اد رضعحوا مب ْ

١ 

27 
١ 
0 

: 
1 

 ةملا ند رداع ةعقودعبةعقواهبتناكدنال طاكعامون هنمو كلذ مده || ْ ٠

 0-5 موثيناو « امك طاكمّ ان عتب ْ
 ب ؤذونأ لاق اهيرحال ميقواهنور كيال له امعللا لاق 1

 ١ فأل او عسب * اطاكع ىلع بابا باذا 1

 اهبعسف طاكعىلا للام وهواهبل!بوسنم "ىلطاكم بدأ وءابلا عضوم ىلءععضوف ظاكعندارأ ا

 مالسالا ءاحامإف ف ودشاتت ونو رخافت ون روعباشار سد دووم ةنس لك 5-1 وعمد ب درعلا

 هم

 هملعىوتلااداف اكسل ية دءبورشسلا لجرل ىلعد نشا ادا ىنار ءالا نبا ىيوتلاء ماا

 5 7ةءس او تمرس 9 5
 رلتت ا 50 طك دن ةرصو طك عت سات [برغلا لود: انكعتدقفءرمأ 256 ٍ

١ 

 هدي اال

 ىذببلاعماريرملا نايل لاو تاولظنعلا (22) )/ ريصق انكعلجر و سددقو عشت حأ

ارفلاءاهلان لذ ل كح نمى الاو ىزغملارخاسلاوه لمقو ناولعةوهىرهولسا لاك نا ٠
 ء



 سوماقلا زا تظاشهلوق
 ىنبما ةعفملا ىديؤتطاشو

 (اظطع) ءاظافرح « نيعلاونيشلال ف 6

 ىذلا بهللا اغا وشلاو ظاودلا (( انوش ) اهجزانم 3 اوهوةرملات هنن هظانشلاوهو كا

 هنعهّللا ىذ ذر تدان نينا س> 0 فلخ نبةما لاو همفناشدال

 ظافملا ىف الس تانسقلا ىدأ * اسكن اك اف ”لونأس مدل
 - 7 مم

 2 ئىل 092ه ب _-

 اظاوتلا به ا #* ارركح لما ام

 اظاو_كلاَر 6 تت بر 7 و ه# اةنافاان .هقونم مسهل ا ةيورلافو
- 

 ايف سدلرأن ن ءةعطقطاودلا ل بقو 0 نم ظاوشاكلع لس رزقا ليزا فب

 ارةلارثك اءا رذلا لاق طل هروح يدور ن نمالا نوكمالو راذلا بهل ظا ردا سفر سا

 رانأا نادل لاقي ليهثنبا راوصوراوصرةبلا ةعاماولاهاكنيشلا نسل ارسسكو ناو ورك

 لاقي (اغيشا) ملعأ هللاوس ملا نم اناوش وب أصأو اناوُش كلا اناوتاهرك واو

 اهيفتاخدا طيش اهطشئةانملا نمدظَت ىديت طاش

 هس ىدع برا هتطعدقو برك ا قدا علا ((ةنعإ) ((:1سلأنيسعلا لصف
 ْ لإ 24 . 34 17 رص 5

 ّْ نيب ق رغب اك امتد قرش نكسأو هأ هأبا ب را ضعن ٠ ,مدر اكبر ىف ةدشلان :.هظعاأ مهضعيلاقو

 اذا ضرالابان الفن الفاء لقد :وهضع ف هع نمر ةطعو نيعضولا ىفالتال ظعدلاو ثعدلا

 اًطالتمواطالنع هظامو هظاعلاش طظاطملا هم ظاظلا ولاق ضرالاب ظ ل هوهئاهيهق 31

 أ وقرفامل نيظفللا ند اوقرف كوغار ٌضاعلا او ئاظملادبعسو لات وهحالوماحالاذا

 4 00 2000 ركلا قريصب #23 ناو اناظعلا ار ةظاملاو نتستاملا نب

- 2- 

 -* نق 1 سر سس ت89 مى

 هنئدعصاذا و طش 13 0 11 ىف 112 ةّمشملا ًااطعلاو ةحّرا كحل

- 

 ةبقرادشت أو مهسلا طعطعدقود.ىراذا ىوتلي و برطشي ىذلا ماهسلا نم املا

 : 5 ا 3 2 5
 اظاعولا اوقدصومهليت الياعأنعتْظءانوأر اك

 ىل-ءقو شعتراوىوتلا ةردان ىثو عارت نءةريخالا انامل هوم 2

 م دو س هر 5<

 ناسا ليقهنمو هل انني ماو انصلاو مسك: ةلعلل» لي مودم «لوانر طءدم سه

 و هسو

 هلتعظتيامو ىلا بلكلا دارأ هزل رخرابلم اضل حاملا لاف صك

 فس

 رب "املا يعل[ مو مفنع ىوأي زا نماظعظعي هباظعلاو هل نال رذتس سبا مكائن 5

 م ومد

 | قط رهن توبا ةدش 9 نا 1 و 5 ىبطعظمل ىدعمى للتو يبطل

 د د سل ن2,” 57يوم



 ع (ظنش) ٠ ءاطلافرح « نيشلالصف

1 1 
 مد«بأب نموها مِقف هلوق وه 0 هرمتة نوما ةمقل ىر ريثاك الجرد ث يد لا ىف كو هظاظشهملعتدد#

 لا ةءاهتلاولصالاف | عمم اوريعبلا ىلعامهلج د:عامهنب غمض نيقلا ولأ فور ىقلخدُفرطلاةد مرو سوماقلا ف6 عنمو 0 الا يد مايو عوضا نقلا واخ ع دي ا 3س ْ

 لاق انا لاكهعاتمريصي تح اعنا ذاانسأو ل جرا اتوا لاك قف لم عوز مأ ثيدح فو
 هدفهم و تك ةياوزلا هلعلو

 3 و وال لس # ه6 6 سم 7

 ناعم يعم دلك طبخأ * هيلاكراسن تصح رشز 1

 لاق هوماصفمالسالا دودي اة ؛نمصا مسا ظاطشلاو 1

: 0 
 موكعلا عاف ظاتش نمو * ميضقلان ملاحخبَتا ش

 #3 و ركاب 3# ٍ ٍ

 هد عص © وم :: :

 تا ووهتت ناش :

 مجاجاوارلاوىدارملا لاقت ٠ اهلج فنان :
 ا
 نادل سيقف لا حا ورادس اواوقر تت ىأاعاعّقو اظل هوقلاراط ىمصالا 3

 ذاوىلءاهيمأ ىو #3 دسلا فا ارظأباظاظشسدرط 1

 6 98 3 < ا

 * ديودرهعلك اها #2 ا

 «( اظقشإ) لوبلادنءمالغلابْ لفة لاقي وبلا دسنعمال غلا ترفع 1 ل : 5 هس هز عو# 5
 موسم 626 3

 هديسنبا عملا ظوششلاديردنا ( مث )د فرخ نمرارب ىرهزالا اقوال بسلا ارغلا 1

 ىف طيضادك ملا هظمشوإوق لاه هته ا ضال 6 ا

 د> نم ه«.لعوهق لدالا ه) 28ه وو و ) سرس هس و ا

 دحما قالطا ىضَتَممو برض اف تادلج ناب مكن جب د ارينا
 3 1 و 3

 59 رحو بنك د نمذنا 1 روايديجرعشف عضوم ماتو بلا 2 راطلابةنثنا ذلح

 لصالاءاذك تضضقنا هلوق مقدم هد 2
 قىذلاوسوماقلاحرشو نوفل اواو ةرافايص * اهحارف قسنءاردكت ضنا <

 دق تضيقنا توقان مدعم حاتمرطلا لامة ومليت تدح واح اوو هاو طواهيلاعألاددللا ى اناس (ظش)
 هيك هرظنافداضلا ىلعءاملا 1 4 و 4

 : ماعلا موصكريطلا ةرع 7-0 اهتودْنكأ رانش

 6, ىو و
 ةرعور تنم ىنبب ته ةنقالا لمقو ةنْنا ااهدحاورصشلا | يفتلب لابحلا ني نوكتوقسألا

 بارتواىورو ملل ةراتكمطانش أها ريطلاةرعابشن حامرطلارعدىفىدلاو اهقرّدريطلا

 هعمسأاذا هب ىطنٌةلاقيو هباَص قلل اة تناك اذا اظن ناظناشةأ سا بغصمنع || م ٠ ل َِ ا . كل لا /

 هوءعععم



 فئهملالمهأ تظد رح هلوق

 رسكلاباطان رحسوقلا طرح

 هعوجم همن اه ريق ودس

 (طاطش) ءاطلاق رح دع نشلاوءارلا لصف معو
 سكس سس بسس سس سس سس تسسسس جس سس سس سس سس سمسا

 اظايرح تضرر ىسق ىلع * اطاعرألا د دّشاما ذا كر

 هيو ر سوم روث 1 لاي ا مزة

 قلصتلا ل->دمظعرل هر قلب عم بقر دق هيفا اليك امها 1آتد دمها ىو

 1و

 ىذلا لجزا/برضي اضع لنلا ظاعرأك يلع :رسكيلاهلا لثما ف ولدنا ليعمل وبعمل مولا
 ,»ه 1 و

 0-0 0 هنأ اام هدو 500007 «هضغ مشل

0-4 14 

 رشات بم بتغتشم مدياسينأي فر زيتاكهلا اودا رن انسالا ىأ ميلا دلع اع

 وبكل نملاستلالخ ا ئانتوبا الا لخا دمهبش ففي رصلاةدش

 مو جس

 مهمسلا ظعردقو بّشعلا ٌفئال هو قاصرلا ظمرلا قوفو هلو ه 230100 عدو طوع صوف

 5 و م 72و

 ١ رسكن ا ليقو فعضلابهّمصو ظوع صم مسو عزم وهف ردكنااكتر تر رمكسلاب

 'زحارلا ىربنءا دشن آوت يعوهو فاصرلا قوس مع اكلذو هقوُق ِبَمعلاددسف هلع

 5 و هم 12

 * ظوع م همبسو ىاضان *
 ىذلادوعلا طاطّشلاو ىلع شاطوطُش ةاطمعالا حلم (افانش) (( ةمههلا نيشلا لصف) . 2ك 8 و يد ه

 نيبو قلاولا ف عضو. ف رطل ةدد < اهقَعةسَسُح ظاطشلا ليقوقلا ولا ةورعىف لد ع 4 ّ م ويل 017 9 52 2و ه2 . 1
 3 2 5 نىناد5 هده

 لاقءاعولا م دش ننوالا

 هتساف انامل اباغدقو قوس 2 ه«سرع ر نمبر لوو

 سم سجس -

 ةغل ىهىبا !سالانىرأن .كل هانت الا نماجتل هسا لاق ومد سنا لاقءانلاو نيسلا أ |

 هنأكلذوهسرعنم هبرّدةقانلاوأ اهكر لا ادا قوس دارازجارلا اذهةغل نمكن ل تينالاق

 ىارلا وقول ثمواهتمهب رق كل ذذموذلا ىفاهار
 اسوم ©

 قفا املا هيراتبو 5 هناي ودزهأ هن ريتا

 لاقو همونلا هلت رلهأ أر دتير فاسملا نك لذو هن وله هيرب ىمرفاسموهو مونلا تابكأ

 ةمدعو رص 9 - ه9 ع

 علما ةقانلا وسوَنيأو * درا ار واطيب

 ه هءسو2

 # اهطاطسا ىيداءاكتحا دعب »+ لاق ائتلاف امولا "كلا

 اههوريعبلا ىلعامكسصُماذانيقل ولوج لب صدوعوعولل اا تارارغلا تئالكو

 اهكولاودبا تالشتو دودشملا قلاودا ظمظدلاو وق ة-.ثملادوعلا ظبظُشلاءارغلا ناطاطش



 7 535 : ان 201 0 8 10 0 0 كك فرط ل ول ا ا ا اا حلا ا ها م ا وي 1 ياو هس و

 (ظعر) ءاطلافرخ « ءارلاو لادلال دف

 -- 5 ا 2 22 ه9 م

 هقنخاط اددظ ا ديهظ دو تضخ ة:افاهز ور تلا اوراس ا يزررل

 هم - 5-2 6

 مهأن ططد ,ةئاعمهدرطاظد هديب ملا مهظدنيلا لها ةغلت لكلاوه اظل ) اطظد )

 باعيا اظعدلا (ظعدإ) ثدللاريغل طظدلا طموح الى رهزالا لاف ادم هظدَ نةوبرخلاىف

17 

 نت لد اذا اهيفدظعدوا ميفهطعدوهباهظعد لاقي ةأ را حي رق فلكر تةتمداأ]

 همم يو سود

 هلمدنا ظافلالا ف تءكس اننا لاك ةياكدلاكمسللاريثكلاةيالظعلاو اهعكتاظعداهظعدي

 ورعوب لاك ةياظعدلا لاحرلا نمو تاكلااذ_هنمرخ أ ا عضو :قلافو ريسصتتلا ةياظعدلا ١

 :١ 302 0 3 5 و 5 9 هس

 (اظعد) ىلا ذهب ةباظعملا عضومىفلاقو ارصقوأالاطوبغللا ١ ريثكلا ام_هوةياكعدلا

 (( طقد لش قفتعقوأ هنذمطدو ىرب الا لاعتهنصْورأنأر ١١ ىفدرك ذاغتعدو قات سا ظوعدلا

 ةمأ لاق ناطقدلا كذكو نامْسَعلا طظقدلاى ربنبا

 اناطقد شاعامهردص فتارق 3 .اظقد دس نما تاك
 2. هه“ 8 »ص بضع 1

 ءدكوان ةهنلا قو هيرضاظاد هظلدب هظلد 5 ناشوبي رفلازالىأبارف لوقا ١

 هم هم مومص

 00 الاوبرا م ىلع اذلاو عقلا ديدشلا لاو ءردص عقدة هاو م

 عيرسشلا لبا ى 1201 كلذكَو قاريسلا نعع رسأف سه ظادوار متاهنملاساايلارةعْلتا تاتو :

 دق برعمو غو اد لحرر ىراسنالا نبا دندشلا طم ةفلاوهر دقو فرعاوعو نيعشلاوقل 1

 (ظنند) سانلاىفعامولا طامعلدلانيعلاق وتر ؟قئىرفشزألا /) افمعلد هنعأا

 ناك اذا ىّركو تلد رمتلاو شلك ن منيمسلا ىتْملدلا ىمصالا ىايرلاف بيذهلا ||
 هده

 ىظنلدلا ىرهوملا الو نمماذا ىظملداو عفذلاوهو ظاذلان ها صو نيبكذلا ائيلغامْضَت ْ

 ئالثلا ىف ظادةج رتىف ى رئت لاك ةاظملدةقانو لحرغسد قاحلالافالا وديدشلابلصلا |

 رك ذملاو ثنوملا اهب ف صوب ةثال_ثلا فرحالاهذ_هولاف ىدو ىَرَجبلمىطلد لاب و ||

 ٠ ىامطلال افق لاق
 س98 ضن سد < - مه د

 هج

 ىذضرتف ىأ

 . الو

 - بقل فاق فوفو للا نس ليتطسمو مدللا اير (ظع ) ) ارلالاضف )

 ! دشن او افاعرأ

 بيس ا ل ا ا نر دا دسك را ل



 (طأد) ءاطلا فرج ه*« لادلاوءاملاوءالا لصف مك
 رسل ربتتت0تبتتتللاببململالباب

 | ه0
 سيلف ىععو هرث أعطقم م ةسم نيس ىذلا قررطل اما عطق الىذلا يقسم انيبلا قير طا

 ىرهزالا لاق مش ثيللا ع نعطي رق زالا»اودويدبس نيادلا تدفن قيل ادن تائامحاو ظفاحم

 يف لا لوما ظرف لاق هناءارقلا نعىور ومات طأفحاب 011 ا

 ميلا, تظأشجا هله_.ةفرعىذلا مهلا أ طت+هكحزربنيارداونىفت آر -ةاذكهو لاق ميما ْ

 ناك هنأت ننظفلاه اض أ مي+ا باك ىففرخلا اذهثيللارك ذدقو ىرهزالا لاق فيصصنءاذساو
 < ا - مو

 قاللالل فاالاوةوركملا هعمسأ أو هيددن ى أدي دع (دخ) نيعضوم در 5 دقه فاريضم

 لحرىرفزالا هر دنسواضي ًاءاخنا. كلذ ىحدقو دب اعاد نايل ضرع وع

007 

 ىدنحتو ى 0-0 ىثةارمال لاق ولاق اشاخ ناك اذانايظن ءونايذنو نانذتحو ناب امن
 ا 2

 انقكصأ او عا [راتاقدلم لو ىلع 9 0 رهزالالاهتشة كي دبتاكساذا ىلع و ْ

 ةرساوأ هلصهتسطع ل حرلا تتح /ىربنبا لاقو لدعم ريف لصالا ناك ةدئاز اهمف نونلاو نالث

 لعأهللاو

 ورع نع سايعااوبأ كورد ثيالا لمه يذ هتلا ,( ظافحلا) 4( ةمدهملاءاذنال_صفا)

 ناين وامن لج ا (نخإ) ناذئاو هنطن كريس | اذا لبا ةقَج أ لاه نا اع
 سد <

 لرد لاه 3س او ىرع السقو رمل بقوددنه ىلنعو دب ىو شح اف مدت لنا

 ترابا تلا
 2و. ه9 وم

 ال ل د راب ادا 2
 م 21 -

 هلادأ هن ”المام لكوءازلا تطأ دزم لا باك ىديزونأ ( أد 1 م

 اذااطأدءاعولا فعالا ظأدو عسشلا ىلع لك ابنا هتهرك أ و اطظاد

 توقعت دشن هن "نفاع تطادو لاك اليك

 5 هر 89 , او و وم م5242 ه

 شرع ن ولام حح ظّادلاو د شضحا ءاهقانع أىدندتل

 لاقو ٌض أ دوج رتءاثث ف ةملكلا هذهىرهزالادروأو نومولسن 2ع .عأنمابل ا ةرثك لوش

 او مدلادأو : ءىرذنملا هنأ ١ ارق كلذكو لاه أدل اديزون؟ءاور

 < هرعوذد

 وهزلاهذاضلا,نضاذاا ةاورهنأ ى عضالا نع ىو ننس ن ممسل نب ةسامفت نركب ال لوب

 ْ . ١ ٌضرعااديزو:ألاقو اعمءاظلاوداضل اهنفز وع اضأ 1لاوو نادة:نهدوا>ىفنوكالنأ ظ

 ا ل لتل



 1 ب ا ا ا ف زول ل ا ولا ا ا و ل ا
 5 7 نافيمو 2 2 0000 م نا ا و دلي ناين نر اين كح ا ا ا الا

 معو (ظذح) " ءاطلا فرح « ءالالصف
 سَ

 ع ه6 . 0 ل ا < ع 3 ْ

 ىأ باكل !تاظفحعو ظقيتلا ظوملاو هظفحاىآئثلا اذ طفتحالاّشيو ظيفح مكمل ءانأ

 ىو همم ناه:لأس «:لخفساو هظفح ىلع هتلج ىأ ناكل ا هتط حو ئثدع ًايشدتر وظدسا
 نذ 9 0 ى ىلع |

 تنك همم ونلوعفمىلا ىدعت 00 .«ةظوؤوسا لاف رازقلان * عتق :ربنبأ

 مسالاو بورانادستعا ل قل ربراشلو ءّيَذلا انامل او ةظفامتاو باك ١ تتكساو باكلا

 ةظرفّحو د لاقي وقودنعلا ٠ نماهنموإ 0000 اوددوعلا ىلع ةظفاحما طاحملا وجل

9 

 لاق اهنءنوواَذلا موتا روم لعوماحا مهو اشم لهأ اال
1 
1 
| 
1 
: 
 بصلاة غلساو دولا لتنقل اودقلامافولا ةظقاحما لمقو 0 د مالا 1 ع

 7 0 و

 هئيطحلاس اسالاقريهز هلوق لأ جر .ةلاو ةظفلاو ثكشيد د-هعوأ كيوذ نم هيد بارق ىذراجوأك نام ن مكنة مر
 هدضعمورتك

 سيقما 5 اطال عت سانا 0 :ًأوةظفملاك اطافلاو بضغلا ندي نجح ىو لاا يرسل

 دي اولا ءاجاوبصغناو 5 انآ” وون

 اعلا لاغةاوج فرأ هيج رتواذا ضغتك جرا انش ىلابومالا تامل

 م

 فتاكلا تاظفحلا دنع فرو *4 هسفل سحلا كامالىذلا 2

 فضرب نتا ا ل ا

 هدسحوأفدملا هنمتناكةءاسال ةميضس هيلع ن َعطْصافهنب اركان ملجرلا توتا اذالوقي

- 4 
 مو 8.

 لل-جرلامرحو هلا مم أرمتناو هرصتقاا بنتو هس .نمدقتسا اديب نعلاز ماضيءارغ

 و« موس

 ىلواسلاريععل ١لاك بنبض أ اان هظذأ ادقواضأ أهتاظفحم ظ

 95و سجومع

 بضخ نسا رادو را ركع 0 دلال لاقل ذل نمد

 [ودعو

 ةايغلاو ىرفزالا ةركياميملا هعامساو هل ضرب ىذلا نم عي مالك الا ظافحالا نوكمالو

 ْ جامملا لاو ةرغتج تفس اهولوقي لجرلا ةظيشسو 1 مىررام دنعطظافتحالا نم ما

 ىريمضابنكأ أةلغفحو * ريزقلا حئالو الا عم

- 5 
 رح "الا لافو ىلقاهنجا هبصغ ىلءرسف |

 سوم ان سهو ضع © هس 98 س

 ا هاا ا #3 ةظيفح ىذ م الالاوذعلامو

 ا ا ا و ا و ير د م .

 نيو رن ا يقرا انو دع يحج يمت م

 2 ص 2 ص ص م 2

 51 ”موّطخأىأمهلاومأو ميله ؟ءاولئاق آو نمانلا اولا نأ ثدرأ نسييلا 0

 9 مع ا

 014 انا مهاوتو تتغأىأ |هدطد> اةلك ممر ٌدفاضإأ 1ك :د_١1قو بضغلا ةظيفَللا

 مد ها مول باص اي 5 2

 وده ظفار ضنا دق-كبلقف هنلع تاك ناو يع زاخر كم 1 ؛ًاراذا ىأداقحالا بهذ

 1 اوسلو ومما هس هوس صم هج اعط

 (عسان برعلا ناسأ اقفل ءاز



 (ظفح) 2 ءاظلافرح وي ءاطالصف معو

 ريخ نم نوامعيامهدابعو هقاخ عاف دق وضرالا اوتاومسلا ىف :رذّلاقثم اهلك. سالاوطدد

 لن زتللا فو مظعلا ىلعلا اوهوام ولظفح هوا متر دسق, ٌضرالاو تاو» لا طفح دقو رشوأ

 باكلا ماوهو ظوفح حول فنار ةلاىأ قص :اونألاك نوف حول ف ديجتشآر ةوهلب رب زعلا

 لاقو حولى ظوذ دمحم نآرقوهلب هلوق تن نموهو 00 ةرقولاقو ل>وزعهلادنع

 زاج اطقاح أرق ن موزيلا ىلع ب صن اظفح ري ُىرقو نيجحارلا محرأ اوهواظفح .رخهللاق لجو زع

 "رلغلا ءْلقو دهاعئلاوه ونال 0 : قطا هديا ازيبقن وكت اراحوالا نوكت نأ

 فافحوه اولاَقفهودع دقو ىلام الا ٠١ نمي فو طاق موقن م طظفاح ل--ر واظتحئتلا امن

2-1 

 طفح نيعلانالكلذن هوهو ىل امعلل | نعمونلاهيلغبال أ نيعلا ظذاط هلاوئلري غلو نع

 اوعمسام رار معو طاف-موقو ظفاح ل -حرئرهالا مون! ابله لادا و

 «” 8 ةموص

 مكللعان انف تالف لاقي ا :ءىثلابلكوملا اهلا 2 اوهريغ هنوعيأشنوسشا انإقو

 نواذاللام_دودكالملا نممدآ ىب ىلعاهنويتكن و لامعالان وصخ نيذلا ةظدطلا وانا و

 3 |وقوهاعر راظذح مسا ولاملا طفح و ردك نارغلافتأدو نيظفال مكم كءاعنا و لد لاف و

 هلايألا ضرالا 1 دل ا ما لا لاق اظ :وفَكاةم_ءامسلا انلعسو ىلاعت

 لكن ماظف- وبك اوكا باشا ءاملانم رانا ىلاءتلافا5بكاوكلاءاظ وف لسد قو

 ١ ناد طم صسا لاش :و ىمفنلاو لايتم الاقي اهلا ص وصخ طافت الاود رامناط

 لهأىف ليزغ:لاىفو 0 تف و كا هلع ناد ساذ الام
 5 5و

 يصل ىلا باو وتيلعاوسلاو هوعدوتساىأ هللا ربع !اعباكلا

 0 >1 لا نماقتلاو مالكلاو رومالاىف للا مصار هاجد

 باعث دشنأو طوقسلا نم

 بولو نيعأ همز 3 ادفتكماةشاع ضغبال ىلا

 اهتايو أف اعبا دى ؟تاواصلا لغاو ا زب ز علا لب ثتلا و الا ىلعةمظاو اوللاةظفاحماو

 ضراءوهبلع ريانا و لمجلاو رمالا ىلع تاس لاش واهتيقا ومىفاهتماقإا ىلعاو ,ظاوىأىره ,زالا

 ةليفاجل اومن رهلتسا ىنعجاذيأ هتلظفسو تسرح ىأاظف-ن لا تلنحوهب .لعمواداذا كرابو

 اموىلاعت هلوقهنمو اظذاملا طش اذن ل تناك ا ةطفاحت وذو افا و هنالاقي وةيقار 4

 - م 6 -

1100 77- 



 ا و ا و واو ا او

 84 (ظفح) ءاظلا فرح نب ءاللا لصد ْ
 يب

 نأ عجن 0000 سايقي سلو فعضتلا لون 0 نانريخالا دودهمءالفسو طاحأ و

 ىبد را لب ولاول قاذح ديوس دي ردنا دشنأ

 دلو زا عاوأ وير ريسقف 5 سراير علا سانا :ربامىت 2

 0 تت اناانكلو « ىلا لحن هرععلاو غلا سلو

 لعف نملك لباونظاك سداو هن ورع "لو هزل 5 رسو هن دال يعل هان ااغعاى ريس ا لاق

 محو ساق ف عا وقوات متيم ميا.نسق ن وقل لاهو هع ناو هوماسقلا

 فو ظاحأ اي راصفءايذمت امل !ءاظلا تءلقف ]نا 0 اوظحأ ل اكان لِي ا

 تلاوه افا هالايام قس عضومر هاف جراح هدا

 25و

 نوكيناو نهنعبعرالو هتاوداوهناني نما هاج وزال ةلأ ىشوهعأ ىف ب عرب نه ن 8

 9مم و

 د :دوصقعكال 3سدل و ا اوهد نمبر رعلا نو هب ف و هَ هيذهت ودد ون تو ةمذىف هدهد
ٍِ - 2 2_0 

 نم سانو ىرهزالا لاك ظوطاولاكاوعجحاذاءالؤهنأ ل ءلديدت_.ملا ىفمةلتةنغوهامنا
 ايام اوةنغمه دنع نونلا كاتواظوانل اىلااوعحراوعجاذأق طاح نولوةد صج لهأ

 دورتي ًاومغو نر تولوذ» زر رلاو تدي كلا قم ابل لع امل هر ا 1

 5و 5 - ةمد هاو م

 مح ًناقرمالا ىفتظانحدقو طق تظظحد 5 او ظحاذ تنك املوق وقت :ىرهو1 الاف ةحغإ 0

 ىنعي لعفي ظوظل عمم "ا وقز نرلا نمت حر طا رد وبدلا ىلع 1 و طن لحرب د

 اذه نمو ب و سلا دوال نم انج اان 56

 هف رءيو ناو برعلا نعله: اهلل ىرهزالا لاك ةواقلا ن متوكن دقو لرش نمهنا ىلع انأا

 هندجأو نال. نم لح تالف لابو لات دلو طول لحر ورعوأل اق هعمس [وثدللا

 ىلع ءنسلادحاوو لاف مريت ل نول هلاقب حّررب نبال يتكامف م ءولاوأ لاق

 0 أك 0 رم ىلا غلا ا ءإ ا ولاك ا

- 

 سورس ا كم تبول اها .امكأ | ةيلا|نعه

 و ىو و وو

 نالوملا لكوهل.ةورملا اريعشلا ةراصعوهليقوربصلاك م غمد لع لاشم ىلع ططالاو ططااو ٠

 داصو كو ءاوذو عوضا اورتتشلتا قرط زل رانج نخل ىرهزالا لاك
 ا 28

3 
4 

 نعسزءبال ل-و زعهللا تافص نم اظيفملا (( اظفح ]) مّدقتدقوءالل اوداضلا نيب عم طضملا

 را جموس شا س7 !ب0وع تر ان فتقع ل 2 جهت اج 278 لام فهلا 1208/72 42241 قاد طاط 21081: تقفل نت قف ات هطلت جتا



 (ططح) ' ءاظلاا رس د ءاخلاو سلا لصق 18

 اناعنملا ليقو ظبلغلا املا لبقو قجحالا طاعملاو طعما اوهقلس وس م ماغلل اناا ليطساب

 51 زجارلا لاو قالخالا رمسعلا ةظاعُما و

 | اكسماماعطامو دك لنا هن اسريدقولهأب ةظاعنج
- 

 ظسو تم مثو باق

 « اصقملررلاهجومق
 مضضلا ظرلغلا ىفاحلا ىعللاريسثكلا طاَوَل ( ظوج ) الوك ناك اذا انس اوهولا

 د هورلاف هنيشم لالا

 2-32 89ه

 اظ اوسالَسعلا اذ واع * اظايغمهل طاع فمسو

 لو لوك أ 9 اوخلخروا انو اطول ظر طاح دقو ىفاملاريكستملا اولا بلعت لافو

 رطبلا بو ريشلا لوك الا يسملا لب وطلا لجرلا لاقي هاّرفلا رب ,رشلا حاشلاوهليقو رحافلاوه

 ىزلا ىرظعملا ديزوت ناو رعب لئرانلا له ث يدحلا فو راش دحر او>رفاكلا

 8 مصور

 ريصقل اوشلدقو عنمو عجبىذلا عونا عودا ل

 ات قسما ظامح ل حربا ارعالارداو ىو لوكحصالا اناوكاوْنطتلا ا

 1-- رلا 2 بوش كنعكظاو بال اوكظاو جرا لاقب رومالا ىلعرب ميلا هلو ررصضلا
 2 00 س# 65-

 ىس ظوحتو ظوحو |||
 (اننخ ) * "ىلا ابغا تلا 2 ) ا

 لجل ان او رك ذو ديردنا لاق لبالا لاوثأ وبن مذ ءاودوشو ضّصللافةسغا حلا دا داإز شدا
 . 7 ع 2 2 . 21 1

 نيب عمد طضخلا ىديزيلا نعد .عوأ ىحىرهوملالاق اناحادفر_علولاف هلوق. ناك هأ قنعكا ةينات

 رهشدشناو ءاظلا وداضلا

 السلا 1 ةهسمس ه) هر 5< 96 و < 7

 اظذحورشمو زبص نم عأ د طةارصعاذان امط ١ سور

 مْ
 و #3

 بيصنلا ظالا ) نخل طضاس اري غءاظعمداضبرعلا مالك ىف سلو رهثلاف ىرهزالا

 ظاا نم عم»أ لولاه لضفلا نم مسقو ظ وذنالفوريملا ولْصَقلا نمشسللا نعىرهزالاداز

 اود او بيصنلا قبر يروج الالز ادكىف د 3
 عج

 ىجنا دن اسايقرغ ىلء ةرثكلا ىف اظاطنحو ولت و ةلقلا ف 0
55 . 6 

 اهلئالنتك او فيغلا ماج !ىلع 7 اهلئاظح نم تاشو أ دسح و

 سا سا

 ظاحأو ش : ' 1



 (ظعنح) سي ءاظاا فرخ « ملا لصف

 9 ص هر 5 نإ و .7

 هَ ه5  ةدوضص ع

 لوق» موضعا وائبلع 0 طعللاوانهاضب اعل اتدب ا - هعفداذا هطعح و

 ريصت 0 ونال و ميل رص 23514 20 .ز وأن روم ا م و انماعفشلاخى ليف يلعظ عج
 مص وه ص

 لك

 تاظافحا 1 رفد ل( دال مهلا ا يعش ظمعملا (ظمعج)

 بتاوضلاو ركسم فصعتاذهى رهزالا لاك ثلا نعاضتأى رهزالا اورو تفتت اذا ةفيلا

 اذكو لاعتميدايزغتنملا ل اوما رشا لاكهثاءا رذلا نعةلسىور اانا ميه تلات

 لاق ف.هعت ءاملا ريال تقلا ها+تفرعىذلا م#مهلا ىأ طذهما حز رينبارداون ىفتأأرق
 ىفدرك دقه سفاريعتم ناك ةنا تنئظف لاك يلا بات ففرس مطااذ_هثسللارك ذدقو ىرهزالا

 عامج الفنان ن روكرخف تظاقحا اولافاعرو لاق تخفت :!ةفيللاتطاقجا ى رهومسا نيعضوم

 نم توما امش ىلع ميصأ ىذلا ائَمْلاو بيذهتلاز مدل تلا طفلا حز زربنبانينكاسلا

 ىابرلا ف بي دستلا 0 انا ىلع( داما رشوأ ضل

 عفرب و هرهظ ىلع قات ىذلا ىلا د بعوبأ هافق ىلع قاما همنج ىلع < رلا ى مالح
 0 ا 2 ومولد 5-5 ص

 تاق قردلا 1 ةلجادسعوأ ى نبال ُثيسسااذاداع نب نامت ثيدح فويل

 1 ازفوتسمما نكون المكادم .مانالىأ ةدئاز نونلاو قامالل فلالاو كاذك تسلف لوي

 ريثك ءاظلج و البو اظلج لدر (ظلج) تدطماحإو تاطنلا لوقت ور نو

 ءانلنو بو ظادلجو ضرالان ماظل بار ءالارداونىفو امذضالا نوكيالو هدسسج ىلعرعشلا

 ةيعم وغم اخلاوءاطلابع انج ص 51 1 اوقي ىمدالا ىنأنبامي -رلا يع تعمم ردنا ذلحو

 ىرغزالا لاق هتبأ را كح اقف تأسف ةجلا الام اّغجاولاقفاناعص أهلا و لاق ب ةيلصلا ىو

 ءانتلج ضرأ (نلج ةمهدرغ اا ردمف كش يح .راادمعماو راكءاطجب اوصلاو

 (عنلج) مد رم رغءاخلاءاط حج باو صلاو ىرهزالا لاك ةيلضل ا ىهو ةدعمءاملتاب

 فو اهرتسقي م قرخلاو طويشتايددا ن ةسلادك_ثيىذلا افلا اهرقدتسسسلا طق

 قذلاوه طالما اهل و راخضل اهرقدا وع أ ىلعنيا لا لمح ل هنعدت |ىذررع تيد
 و

 لح راما م ةمعلاءاظلاو "ةلدهملا“ اطلانكو رضوهواهلضب مند ةسلاىوسي

 ىذلاةظاعنلاو مسالا اهطغلا نلسرلا شنقا كنق (لراكألا ضبا (عنخا]) ناوهشلا

 70301207737 3 تو وج

 ىاذك ملا ناطءعج هلوق

 سوماقلا قىذلاو لصالا

 ناظعملاو ةناظءملاو

 لاقرصصقلا امهريسكح,
 امهاورنم مهنمو هحراش

 ءاطا ادد _ٌتّدو نت مسلما

 ىفمدقت لبا طظاحل>و هلوق

 ضرالا نمءاطظا> دل ةدام

 ف رعغو»و للا ظاياحو

 هعصم هأ انهامباوصلاو



 ىف طيضاذك ملا طم هلوق
 فعءاضملاةدعاهو لصالا

 لهرظ: بلف رمدكلا ا مزاللا
 ظعل.وهلوقو دذشامماذ_ه

 ةلاشمءاظن لصالا فوهاذك
 سوماقلا فوظعلىفهرك ذو

 طعاو ءاطلا بأي نم طعأ ىف

 هعمضمهبنك عرسأ ن الف

 (ظعح) ءاظلا فرح « ميا لصف "5

 ظحاشا ناكسايعلاوب لاول ا ىرذنملا فرب ىرهزالا لاق رع نور تذل طال و عاد

 ىرسهنأورغ ى نءىودو سانلا ىلءو هل !ىلعو سو هياعدللا ىلد هلوسر ىل ءوهللا ىلعانادك
 ةقثوغهناف حام اركذ نعاوكسمألاقذ ىبك نبدأ سامءلا أس ل < ىف ظحادلس ارك ذ
 فوأ ناكووهمالكن هسدلام تاَمثا!نعىور ظحاط ارنب ورعو روصنم هوب أ لاق ن ومأمالو
 ىلا

 نءو هومدةفرعملاو لعلا لهن اريغهنو:ةىفاعساوالاجتو هياطخ ىفابدعأت ا وهنأانسأ قدطسد . 30 2 7 0 2
 2 4 ع ٠ اا اي 0 7 ودع هس

 لاف عمصأمع وسىارددلءىق ةرظنو عهسسلا طدو نيعلا اقدح نا ءظحاخللا وه ,وعف د قدصل |
 هم 2 55

 نودعد كدب 0 لاٌنظحلالل وقت نرعلاو لاق ين صةوسّوذف ههجو فراغ لل الا

 ايثكلاامهوتياكعدلاو 06 وأ لاق وةياظعدلا تيكا نبالاق" كدي رثأ ودار الد

 ف ناحل ةطسنقوىرهنزالا لا ىلا ذات عضو مفاد 90 2

 هنتيكر لع ميذيدشمالغلا ظمكبو هتفترأو دم انا لا لطم (ظ.ح) 5 012

 ولو

 ثللالاقو امجد قوودعلا ف عارسالا ةظم لاو رن ومنا اك تسنو

 كي و طامقلا ةظمْسللا

 ىوسد 295 ه9 2 ه8ه< 8

 اي هسة قالا م ايس اوظح ملا 3

 8# سس 925س 77 0-0

 لد لونا اظا وك اولمكلا اًرغلا طمعا طظالا ىلام ا هدا وركض لج( -

 هنلعمتتا لص تلا ًءىو رواضيأ راظعم اود ونلاةروتكلاره لان و شلال 1 الا ميما

 تاقرمضضلا لاك بام تلق عامك خب طب رانلالهأ م كشينأال لاق هنأ ل-سو

 مكضلا 0 ءالا نبا هسفن ىف مظعلا لاق طعل لا ام

 9 2 ورود 09

 ودعلاق هلك ظ علو طعدو ص الفوم دوام وهب بار ءالارداو ومع ءللاريثكلا

 8بب دو و

 مضل | امد نانا افعجدق ةوماعطل ا دنع دوبل قالا سلا نع و طعما (سج)

 لو هيلعهللا لصوبل نأ رره فأن ءىو رم 7 ياس ِق ةركحسلا ميلا اظل و

 لاق ظعملا اا تاقمضضلا لاق مكامن 5 ةريكشسسم 7 طليان لسعأب م كلا اال لاق

 جال ات كمعس 9 اديكي 1 [وهسفت :ق ةركشسملا ميظعلا

 ةوسءهو ةسم هس

 اناس اول نير 0 #3 اانعلا دي رماناو اكاو

 كدت ورك لحرلا طع الدنس لاه غاباو اسر .أىاوماظعت مها هانعمىرهزالا لاه

 هيو رل



 م16 (طخخ) ءاظطلافرح « م1اوءاملاوثز هلا لصف
 110112 1 وبا تح بجد وجبس ج+ هيو ل1137

 ىتحسانالا ”التما لاقي ىربنبا لاق( انلغأ)» لج رمسسا ةظاحأ دل زمهلا ل هذ

 اديزمد امى اظتمدوعام

 داضلاوب رضا اهأم 5 ةوايكراظتاهط- ا وأ براشلا 5 «(ظظن) 4 ةدحوملاءايلا لصف
 10 هس

 ىأ ظب طل وهو هلع ملأ اداهيلعاظا ان اودلاو فيععتاذهولاع هيلع ذكى عبو هيفتغل

 الوم س ؟

 7 او ظيلغفاج 0 23 ٍْط م 5 0 20 8

 0 دقن كلفن 1 0 مغابو لد سذهلا فو قسوم ا ةييع تزرعو

 ينام مالا دم يحول نع ارعؤ تنم بارتو آلاف قام نأ ذنداب رهأو ظوبمموهو

 امش

 كا طومو ب نولملا ضو ملانرعلاو هلم «يضوح طم |!لاقد : وكلذ ىلع دح ًادعباَت 0)ولاق

 ه2 7و س

 مموهفهددعالو ًاهقطالامفاتخص نم لكوامعتأناملع ل واهرقوأ اما طم
 طرمو ظو

2 7. 

 رحب عءاسد د دتلا ىفو نيل هيو ايش
 هت وروشم تا م

5 

 ٌقفاألخيَو همفق ى 1 هو 0 اون امحلل | امه نامّشفل اةدحشلا اءفلو كيلا :دار رمش لاق

 لصالا ىف طمضاذك اظئمهلوق

 ادكه سوماقلا حرش ىفلاقو
 تاقانه ناسالا حاصوهرك ذ

 ءاطا انام «ف باوصلا
 دحنالاكو 81 -”لمهملا
 اطئمدع اف الا طأمىف

 لاقوادبزم سكوفتكك أ ى

 طعم هددعامو ط.م ةدامو

 كلذك واديزم وئث فلادىا

 هجدصم هتك ها تناسالاق

 فديرعاشلا لاف ظ. عممباو عارت نع محرلا هلا 1 ل لمه فاك اذاءاوغتة أ ساو

 نولصاو-ىف نوحارفلءاملا نامكَّن م | ارا

 ا طفلا سلا فن و ىوادآلا ىاشايماهلن 1
 يل

 هموم ع1 50 0 ١ للا

 فرب فكأن ورأررقاذ او ظوع طارواظسا يدي لجرلا طابا ارعالا نا لدفلاءام فيلا

 لاك وم لا را رقه و َ ةااريسع أب د ىملانو رالانجلار ءالانئادارأر ود مول لاخر هلا

 لاز زهد عل همس نيالا اار ءالا نبا لابو لجرلاءام ظبلا ثمللا

 نورخانوك . دج (متارسإل حورناظوطا ىرهزالا هرريطملا 30 و * طال طخ تيد
 طحت تاغ نيةحراخ هاتقح تناك اذانينيعلا حا ل--رلاش :دجاخان ٠.ماهع وسو ”نلقملا

 ل ناز ممملاو مظحو فدا ىل->رلاو تأنئوا تلقت مَع هنعْستَع ىرهوالا اظوخ

 ا نيعغو تاغللا ضعي قاهر بح نيعلا ظاحبو نيتراخ اتناك اذان يعلا نقد ناطاخاو
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 م ىو

 نيعلا وح ودغلا نورا ملت طخ دكمو من و ايهنعدتا نضام شينة ثنا

 -5 هس مو

 نايجالاب نعي اوشا ما 2 0 نوبقرتتراصبالاوصخاش نأ و ديرتاهجاعز :اواهءوتت
- - 

 لصالا ىفاذك ٌةودغلا هلوق

 هلمهعةيابنل اف رك ندغل

 معجم نك



 (طعل) 2 ءاطلاوءاطلافرح » ءابلاو واولالضف ملغ

 عضاوملا طاهولا هاو اهطاعوم هان 0 املاح د >قو 1

 نهللا دعل ناك لقو صاعلا نورها ناكسصّلام طخولا ى عمد طقوس متدس>او ةنئمطملا

 طفبعلا َن 0 أم طهولاو فئاطلابةب رق ل .قو عض رطل بت اتا نمل ورع

 ءاملا مي مل اولا ( طب 9

 طاع طاع تلقت ًاراداهريغو أ بئذلل رج ماطق ل فم طاعإ (طعب ) ( اب د

 لد اةفص ىف باعت لقت و

 2 57 سم وو

 طاعياهلليفاذا ونت 5 طاط أب هلم ىلع تا 5 طايل ةروشم صاقو
 و

 تقاشءاملاّنال امهقاهدازءامل ارب حصن ال م.قوهو ىرهزال !لاق ايلارسكي طاعن ىوربو

 2 م

 ةّغل اراسي هريغلاقو ةروهكمءاراه رد_دىفلا-«ؤىلعةلكب رسعا |مالكىف سلو ةرمسكلا نم

 دقو راساوراسي ىنعأ ميبق عشت وهولافترسك اذا ةزمه لقت راسا ل مر
 طاعايبرعلا لو "اغلا لاول, الارز امد الك طاعابو ١ طامي و يطعان وهطعان و طعتو هبط علا

 لاف راك [فاالانو طاعبو

 ماياباهل ل .ةاذاوعل 5 طا مالا حدف الكا نب طاب امرنا لعلم

 لخا +قاعلدم طاعو مالا كا لل يضل هدا ل

 ارا ركام ىل-.قو اادتبز بقنا تقلا هنمفدح مث طاعابل.ةفان هملع

 ىلذهلا ل1 لافاشح أ اراذا هزهأ

 اطاعيألا ب ىقرلا لاكاذا « ىناكماولعدق حاده
 ٍ ىذعالا لاق نر قرحز طاعيلاه و ىرشزالا لاق

 0و
 طاعيهلل.قاذا تيد د4 طاس نادت اونمدقل

 2 - 260 م

 +(ةمعملاءاظلا ف رحا#

 ٍر ' اس نمد --ًاهمق وك رشي ال برعل اناسل هب صخ ىرع فرح ءاظلا لاق ىلا اذن نت ءالا ىور

 نالةيونْْلا فورملا ىدود_>اوزيحءائلاولاذلاوءاظلاو ةرو وحنا فورم نمءاظلاو مالا

 مالك ىف دجولالو فج نبا لاق ادن ازالوالديالالص أن وكي ءاههفرحءماغااو ة#ْلَلا نماه ا د#م

 ىوطةجرتىكلذرك ذئسوءاطاهوملقهمفتعقو اذاث طّمنلا

 لصف

 1 ا

 ا ا 2 2525: ل5 ب اه4ُبباظاآُلوسبمإمو9حاب_ي9تتتتتحتس#وج

 رت



 2 0-2 70 دلت ل ا 0 0 ا

 مر (طغو)  ءاطلا فرح « واولالصف

 ) ة-ور

 عج اعضوملا كلذ مساو ةزاملل املا يع ضابحا لا بنُ لس اقع

 0 ًاوواولا : نملدبةزمهلاطاقاو طاو و ناطشو عممباو عسوأ طقولا َنأالاذحولا لءموهو طق

 واو لك نوره حاشا لبكم 1 الا هعجب ف معةغلو * الحا املاَو تاطقولا فاو 2#

 نوكيا طقولاو طوو هيفراص أ رضصلا طووفءامسل اانتياصأ لاقي ,واغل 5 لاثملا ذه ىلععىحت
 ٠ ها ه٠ 14 7 دهم

 لصالا:ادك لمر قر ىفهلوق بوقعي دكت اطوقوم طبقولجرو هع رش ان ولو طاقو هعجبو لمر فرجت ىف

 هس مي دددو 0 مد معة ش

 اطيقوارقعنمهتكرت 0 اط. سامر هاراحترحوأ
- 

 اهم رضف هيل-ر عفر و هس ارى قرد ىو وو جاو" هيج الا كد كححو ا

 اماعطت اك ايس ع ا هىوادنام كلذوت ا ص عسر نيتعو©

 سوو

 هعرصاذا هطقوذهن ريضرجالا ط.قواعبشو أ نربوأاضرمو أرض لو نمانأ أى يطقو ظ

 لزناذا ناكثد د1سا ىفو هعرصاذا ضرالاهب ايكو مم رصلا طوول وابن و والاد ْ

 م 27وهم

 ىوريوه] هَ أى هطقوفهرضلاقب هسأر عضوق لقتل ردا هن ىأهسأوف طقو جولا هلع

 اقرا لبنا برضا هنن اذا هذَق :ألجرلا تذقو نملاذلا تبقا ناكدانعب ءاظلا

 ةمو

 مالسالا ىف ناك عون اطيقولا مويوأ شاملا اررالفءاملا هي عت يلا بلل ناكل ءقولاو

 4 طل تماما طقولاو ىرب نسا لاق لك ؛اونبركب و مق بني
 هوم هه و 2 دوص ةدصوم مو و هه

 عبرصو فيصمن نم توق أ لزانم #2 6 طقو ناد ى سل تفر ء

 الوهومووفاطغو طهر يا بعتلا الا َ 2 طول

 ه8 «5© سم2 هع

 52 طوي طهو و فءضااو نول عا # الدنا نطيل 5
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 الا يالاوعوابنم موي الأعرج ميسر اروحاتج طق اوديو ا هطغف فار اطىروا مدي

 امم دحس ىفا نب در رع نس م ا ع

 5 طاهيالاة #عإ رم »* لاق كلوملا راو رض اخنالاو هزمت االا لسير

 حالو موصل لاقل نكي فتصل ذا .ستزاو لجرا تس ىلا ما -ءلاو

 سا يو جس

 لطلاورمسل اوءاضعلاهيفتدلي يوتبملا ضرالان هناطما ناكل طمحرلاو عال طهولاو

 - 215 و

 ضال ءئامطا املا هذ ,وطاشوو طا أ عحجاو طفرعلا تدم دم هيو مطعل صحو طقرس

 ضيع لابارمتس مطولا ي ديو طاهوو كفو عاباوةدهو فلو هوةطقو

  2ن7: 7 :115072071057957 ٠١ 7

 (عسات ب برعلاناسل - +4" ١



 فذحزملا ةد-ابوهلوت

 ىقلاكو طسولا ىرهؤلا
 نع س ءوسماقلا 2 رع

 نيروطششملا نيب ىناعاصاا

 هه دم هتك ريطاشمة تس

 77_00 +” ت؟باا9إ© ل224

 يردارللل' جية وو عع نسم ا ل ل

 ديا 3 3 ١

 1 (طقو) ءاطلا فرح 4 واولا لصف ما

 سدقلا سصاوع(ت
 ًالابملاو طاسبهلا كو 5 ماو هاوار عام اذا ا

 ع 00 طاللا ل لادنعفتلاو

 لانس مملاذا قر 10 5000 سدقلا أمان

 ارض ىدهلا بس لالو « طارب سلف مسهل سل

 « طاتلممهب راعلا سل 7
 رخاالدشنأو

 اال اهيا للك شل طلبا رصلا لعاكوداهك ادق

 هنوهسا ماشلا لهأو امينا طاوُطَرلا اوىأ راو قعلا ٌفيعشلا لج للا اطول رركنلا لاو

 ينط طش نم برش اواولا ل: ةوفاطلاًطاوطولاو قامت اهللاقيوةئر ملا ىهو عورمملا

 ممدالا و "را نع هدو هصوكن ةفياشنلان مبرضن هم شدوسألامحلا

 ةباورفو مدهردلاق مرا هب همدصل ا نانا راق ةرئاطعو غور وتطوطولا

 نلوقلا هشاوهولاك 0 هودس ولأ لاكش اان اطاوطولا يمدالا لاق مهرداثات

 غاز اولا تناك سدا ُت تدب قرحا امتلاك اهنءهللا ىذرةشناعشم د 1 نا اودااىدنع
0 
 00 ار م ََى هربنا ا ُط 1 0 أن هْحفدَ

 55 وال لبوه بلوق ثا غلا لوا نرسم مل

 حاملا طاو طولا لبق و كلذكهمالكناك اذا طا اوطر 100 .ر ومالك |اةيراقم هلو و

 هروصناك همالك براق ,ىذلاهنأاوعز و طاوطو حاملا لحرلللاقيفانعللا ءاهلانىئنالاو

 ىهسو لاقت طاوظولا نايا ف رعضلا لجرال لاقي وُمطاوُأيوةةرملل لاسقيوف.طاطملا تود

 آ حاملا لاقرتاطلاناهبشت كلذ
 طا وطولا ةببك يح تعط « طاعو فطاخ نماهلمر « طاشاةد ده ةدلبو

 ل. 3 رص أمها اوقامأ آوا اويعسىلاو نولمودقو هالاكلا ردك لاقي يعش طا وطول او

 فرع ًاةمدملاءاطلا واخ ىلعأ طافوأ ىلعهنيقأ (طفد ) شاةلناوهذ طاوأتولا نم
 طمقولاو طقولاهدمسنبا ف( عيبا غم هيف عمت لجو ايمو مح ةطمقولاو اطول (طقو) 7 27 5 - هه

 هذد راكص



 "ض0  (ططو) ١ ءاطلافرح « واولال صف

 ولاد ل را وح دار هدرا

 هبفدو ل ها -ةوةرزكلانيعشوم

 لاق 1 ا .عساراصو ةققلا 000

 و -أ و ةس قه

 عضوم فص ن مبارتدملع #3 هيلع ةرلاىدلا ةغيانو

 ةطساواولاف ثدنأتلا 535 ًاوافةفوك- /أو ةرمصملا ند 1 رع وسسلاو

 جراج هان ىذلارمصقلاب ىعمدلب طساووىرهوخلا لاق مالهظفل فن كي )ناو ه.فةفصلا ىنعمو

 و و ِء . . ٠
 إ فرصلا كرتوثدنأتلا اهيلع اغلا نادلمأ اءاوس آنال فو رصمرك ذموهو ةرمعبلاو ةفوكلا نيب

 8 ر 89م

 اهيديرت نآزو<و لاك فرصتورك ذتامنافارعشو اخف واقباد واطساوؤ قارعلا وماشلاو انمالا

 رمعمن هللا د سعنب ورع هن خرب قد ترغلا لاق امهفرصت الفةدلملاوأ ةعقملا

 ارمصنلاو ع * تازردقف صحاب شير ةامأ

 ايسيامتباةارراقللاو مولا هءّتْفاد امانا م

 ا نم مانالاو ساو مانأ ب ءدق قد م مايأ نهنم

 ا رست ناك ايجانأ صدرا لاك ولسا وكلا لافت لثملا فمهلوقو
 ءلدوهذ_تأهسأر عف ةرنخىطساوالوقمف 9 لا« يصقددسملا نهرا طسو نوماسو

 نم رأت ىلا لبالانم طوسولاواهرغطأرعستلا تو نمطوسولانولفاشا 0

 دقوروهشأ هال :ةيسسل ا دعب رفا ىهفرورآ اامأف لاق كار ءالا نان عمل هةئسلاد عناموب

 لاجرلا نمتاسللا فعلا طاوطولا ((طط 0 ةسملَدهبابلا ايس هياىفكلذركذ

 ءاملا خذ بؤب طيواطولاج ىليسدارأ اه طواطولا تن واسايهذز تاع لاه نتا ليا وا
 : 1 لاكاكةرورمضلل

 سس دع ا مص

 رباسعلاو لعار لا 9 نمد #3 وقر رتل وجو

 امان طواطووٌطيواطو طا 1 جرلاتونذلا ندع داوودو مياسه 1 ْ

 اذاف لالا نال ارا نوكنالو طوطوم عجبوهف طواطولا امأ اوساسةلاوهذ طب واطو

 طاوطولا عجب ىنارعالا نبا لاهو انيب اكرعاشّرطضي نأ الا عجبا ىفءالا تتيثدحاولا ىف عبار تناك
 ع ه < مو 5

 ةمرلا ىذا ىرنباد_ثنأو طاوطودحاولا لاسرلا نمنادبالاو لوقعلا ٌيعْضلا ططولاو طولا

 ١ وطو عج هلعلو لصالا

 عيررعو



 (طسو) 2٠ ءاطلافرح #« واولال ف "
2 2-6222 

 522 مع 0 -- .٠ ا 9 9 9 5 ٠.

 ىداولاررسسو ىداولا طسو نموهمو* ط_سونمادهلاقدف 00

 ناكمريخ نم سو هيلع هقا لص ينل كلذكو هناك ندا انعم: ار .

 مم

 طشولا ناد :قرفلا ى ونبدأ لاكوارايخ ىأاطسو ةمأ هنأ تاعجكلذكو برعلا بسيف

 ثاكامو لاق ديقعلاو ةكشلاو سانلا نقاشا لمان ووبذ «رب نم" نبي ناك م هنأ سولو

 و
 ة.ةففعاشولا ثبللا اكو ةعُلاوحارلاورادلا طسو لثم طسووعفءزح نعزي نعم

 لاكوئث لكقرطنبباملامس اراصنيسلا تدصناذاورادلا ا مودرز كلو ةككيشللاعشوم وكم

 تزكسأف عض هوما كاذ فرقت اهنا تريك نال قفا نهد كل سأ را وقتدب زبن دمت

 هلو تب رض لوقنو فرظريغ م. هنال يأ صك أر اسمو لوقتو فرظنال تيصنو نيسلا

 000 رد ادع طولا تلف ار رادلا شو ترس لوقو دنسن لوعفللا هن
 ترسل ع انانانو رفا لا محب رخد_ةقضذ>فرح هعمناك املكورادلا طسو

 نمنيسسلا لِ 'ل مضقدد نزةسحاح فل وقتامرادلا اطسو ىف تةلوقتو ناريمضلا تالرادلا طسو نم

 وو س 89س س 1

 تلخداذادحاو ىنععي تسوء غطسوو موقلا تاسؤأ ار لأ فرظنسدل اًمهه هنال ل

 وهوسانلا يل طسولاقيثدللا لاق و [هدن هن نطنسو دوق ل->وزع هللا لاك مهلطسو

 أ ةرخأل اوةمداسقلا نيب المو ةنالا قع اول رلا طسا ساو يمس اناولاك م هطْسَو راصاذا مهلطسي

 قروصتموبأ لام موُعلا سركلا طسوف نوكن ىلاقر ةوحلا ىشوةدال_قلاهطءاو كلذكو

 امأفلءالا ىلعلاحرلا قضوا وف ادهاش نماذهفرعبامناو هّمدَمَتي لو لحرلاطساو ريسفت

 ل ثمهافرطامه وناخرش لحر الورك ,هأطتناقما.هوالا تاسابق ىلعبر ا ماكر تين 7

 سأز ىل» ىذلا قرطلاوقيَر رش سوس رخاريعبلا بنذ لل ىذلا رطل حب رم 7 اا ىسوتر رق

 ةمداعالو ثءللا لاك امةمداقلاوت وةرخ الانيب طوال اظسأو مسيلوءاهالب لحرلا سا أو ربغيلا

 ءاهريغي نا رخا ”اونامداكةقاسنلا ع ريشلو ا د رلا مدا وق ةدستدلس اولاةمئا هلا ةماراضلا

 ٍِن ةرعلا مالك فرع هنمشت ماما نعد خود نااما مضي ث يح نمفهعأ| ىف ندين درعلا مالكو

 مو م

 الو هاةفرعمال نمَتا رابعءامأة نيل او.هلات اقتل !نعىو رةسقت دوم نمل قش وأو هدهاش 2و

 قولاق لاح رلا بابل.” نءا باك ىفتأر ةولاعهنتغيصن عل , ومالكلا دس هناذ ةنامأ

 هنرجآامأو بك ارلارد_ضيىل ىذلا لد :وطلا همدقمهط_باوق ةروموهتوناوهلعساو لبحر

 دل ولاوةرخ . الاولاك بك ارلاسأرىدا 2 ىلا ةضرعلا "هلي وطلا هت ىهو 1ك



 24 (طسو) ءاطلا قرح # واولال هذ

 هه وعتموطكل همي جكتععمس 27

 لك نم ىناعملاوريداشتملاو تاهللادعب واب رعت دادزا ادب هنمدادزا املك هنمدعبلاو تم

 ردقب ةمومذملا فارطالا نعد هيد قف طسولا فناك اذافام_منمدسعبلا ةانوهوامهطَسو نيقرط
 ئأدم موق طسو أن م .وهلاقي اهرب ىأة نا با و اطسو ًدلاولا ثي دااىئفو ناكححرالا

 ثددح ىو ميسو تورت ناك كلا كت 200 21و م

 َت تاواضلا لضفأ اهنال ىطسولاةالصلا تدهس هنم و هموقىابيس>ىأ اطيسوالجرا و رظْفاَد قشر

 راهنت الصول#بللاَق ال_صنب طسواخالل قواهلعةلفاشا تصح كلذ ع اهمظعأو

 ةالصلاو ناشناو ناو كلذ فال ليقو مبصلا قو رصعل !ليقفايففالخلا عقول داو

 هلو نآالاأطخ ادقفاذهق الخلاق نمولاقتاوملداالْضفأ امنالةعجلا ةالص ىنعب ىطسولا

 هطسوو امسووطسو و ةطسو ةطاسو هيَ فط دوو لسو هيلعدقلا ىلصىبنلا ىلا ةدّمسمةياورب ١

 همهم 5 <

 لابو 1ىأهظسو لح
 هسهو) و نع م و 7 مس ص

 دقرتسملا ةنفح عضو ثمحن م ةيدرتوكت ىداتويبلا طن

0 

 دقو هموقىفبسحلاورادلا طيسونالؤثدللا ةن كاس مه يبس قدتوت ظل

 1010 س سو

 طيسونالن 5و 37 اًمطصالا 0 23 كنف ًاواطيسو هوو ةطسوةطاسو طسو

 ىيرعلالاقادجتمهتفرأو بسن مط ناك اذاهموقىف

 رع "7 دنع

 رعل ف ىبسن كن لو اطيسو مهيفن ؟ ا
9 0# 9 9 

 بسنت ةءارقلاهذهىربنا لاق اج هرنطسوف مومضعلأ ارقو طسولا ف ىلا لع حت نأ طيسوتلاو

 نعلم الاءاذك ةيدرهلوق

 ةيدءام وهو ةروصا هذه

 ررحوسوماقااح رشف

 مّ و هو 5 ساهم ع نا# ىف

 لافرابخى أ طسو ىو ةطاسولا نمسانلا نم ع ده مى 35 - :
 بص © هم سرع

 اطسو صحو ى اا 0 *يثاط رةراسراوناهأا

 باغاذا ةطبسوءاملا ناشر طيسو و طا را طسوو

 فو *ىدرلاو دا نيبىأ طسو“ ياض الاَقف وةسطاخأن ءىنابعللا ءاكحءاملا ىلعنيسظلا

 لاقوال السوم وضعيات نالوقهمفحاجزلا لاق اطَسوَدَماك انلعحكاذكو زيزعلا لب زيتا

 ىنل ١ ةفص قلق ةولدعرخ اور لد هلا نالدح اوىعملاو نافات<ناطظفللا وارابخمهضعب

 هموق طسو أن نمهناببسنلا َلضافلافصّتمهرامخ ىأهموق اسوأ ن مناكدنا سو هلع هللا لص

 3ع اوىداولا ةليبقلا لّةفاريثك لرثقلا لمعتست برعلا نالذغللا لدأ هني فرعبا ذهو

| 



 0 هان اب ١ 10.2 يلنل اماما سل دي ا

 , و

 (طسو) ءاطلا فرح »* واولال صف راب

 5 27 و - 5 7 7 0 | ىلا ةم

 د زنبىدعلاكو
 و 0 0 و ,.- و ه

 ازبار ناك فراق, نيكس :اسولا لاق ْن رطب ل سس اللا ثيد_كاىفو

 املكو فلاب وهفسأ أرئاورا دلك ءازحالا ل صتمناك اذا كلذريغو باودلا سان لكيستنيع
 ش هناكولاقرخ" الا عق 535 اههنم لكل بقو حلاو هف نيب ا

 م معدوم وف هينيظ محلا صعد ريدة سو نأودبال هنال ةقاط اطسو سااخلان . نهلاغاو لاف هبسشالا

 تن ب سني تاليغلاك هطسوأبراصشلا سوو ةوُمدبونونعلبف

 و 6 سر

 احلا 7 اواهباص #3 الفتح واكلام تطسودقو

 دنع تيه ذدقو مهلا المهن سدل هنالاغل أ ءاهل 0 0

 ع ه2 21

 | اوت سيبتود 5 اضاف مااا ركو
 2 ” يم و ا

 غن ١ حداراامعاى رب لاق ارحال اهلا هنماقودحمامءاوإ -ولو لاك روستو اذكنالس غن ثدرح هلوق ناليع اكس | اامعا | ٠ هيض ءناو] عرس ل ١ أ 5

 هيمو واغل ًاءاهلا لعحى ره ودلال ود ةولاف ةيفاقلا قلطأ 5 ءادنلا ريغ هجر ءر هال لظذح و ام رقمد_هن وانهل_صالاب

 هعصص# هتك ثد رح نالع
 هطسو فراصطسووئثلا ولا ةطسواطُسو مسهطس 2 [تطنسولاقنو

 ةمداقلا ننام امعللا ن نءةريسخالا هتطعساوو لحل ساووءامملا|هظسوو سعثلا 54
 م

 مت <

 ةرم قزفا ماو ةرخ - الاو

 ددشللا» ءاحت اهيعبضب تمأعو 5 0 ًارروكلا طسساو قاس تش ناو

 رولا ةدالقلاٌة سار حاصلا و ةهرغرشاو ههواهطيو ىف ىلا ردا ةدالقلاٌةطءاوو

- 

 او رفابهاذالاطوسواني د د نأ نعل ىلا ارعالا لوقامأفاهد دو ًاوهواهطسو فوهىذلا

 ىأاطورف بع اذاللاكءارتالىلآَتلاو ىلاغلا نب طولا اًنهه اموسولا نافاطو سا طقاسالو

 الضاهر ءاقادا وضر ىلع لوقىلا ى كانو وس يعول” دل

 ريتا و للاب 17 اناناس طاهلفةدو#ت لت هلأ اذ_ه

 و هم 9

 رعاه مومدمفصو لك بنحب َْن ًارومأمناسنالاورّوهتلاو نشا نيب طسو ةعاصشلاو

 دن بدسم يووم لتتم د حسج دسم سك م وعود وو مح سرر هعمل سس لعب سب ا مور دوو وطول وسد سمس

 كيده



ٌ 

ْ 

| 
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 كلا (طسو) : ءاطلافرح « واولال صف

 9 هد و مران

 2 مهل هع ا ا 3 7-0
 بطرااناوأاده د اهلدبنعلطلاو نركلا طسولوقت * ةن>اقنم تدك |

ٍ- 3 0 3 3 

 برضملان راو

 انانرع سانا طسوفتامأالو ه هلءانحال نم ىرأ فاك ىلا

 أفرط نيب تناك امنومهبىأموقلا طسو )هو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ث.ددحلافقو

 توكنمال نب تناك انو امازو لعنوكستل طب موال اهنك استءاحادهاو افرط طا

 ضعي نوكمال طسو كلذك هلا فاضيام ضعد وه ىذلا طسولا فالخاملا فاضراملاضعن
 وىهوو ع 8مم 2 3 5 و 5 1 مارك ني هه

 شهاعاز طسو مهلوق كل تنمو مهريعموقلا طسو وا ممرادلا طسوتن اىرتالا هلا فاضتام

 هم ه و < و 85 س2 ىس

 صعب وه سلو فرظاأ ىلع ط سو ذسق نهده_بأر طسولوةةواهضعيسأرلا طسونال

 ف ال2 كلذ درع وال اوعفم و العاف لن روكي نأ ىلع هسصلو ه-ءقر مص نكمم مسابتسلوةسيفرظلا

 تاقناف اضيأطسولا فالذهملا فاضي ىذلا ىلا نم توكمال هناف اظذالا ةهجن ماما وطسولا

 ا رضوا لس ىتربوهورادلاطسو تسلح مهلوقك طسولا بص: اك فرظلا ىلع طسولا بضل

 ىلع طسولا بص نب اوملاو اهطسوةأرملا ىلع ةزانتملا ةالص ىف فب ناك هن ث د دا ىفءاجام

 ىفكلذودوثو قيرطااءاجامدح ىلع لصالا نءحيو ردلناو عاسنالا ةهج ىلءءاجاسمنا فراظلا

 كلذناك كن يعم ىلع فرظلا لعهمصن سلو * فعلا د رطلاَل عك * هلوقلثم

 معالاورثكالا فةيعسالا هلمزالل لب طسوكاذك سلو ةيفرظلل ءزالاطسو نأ ىرتال  طسو ىف

 نب ىععهنوك ىف طسولا باص اد ىلع مالكلا ف الاقناكن او فراظلا ىلعهءاصّناسدلو

 53 . 000 . و .٠ ١ هنا تقف

 طسو ىلا همفاوعحر و ةيفرظلا نعي رخءاع هولا ف رس طسو عل خد ىمهنأ لعاو لاه كلذ مهفاف

 - هأ 4 ع كامو ا 0 ل

 2ك عمه ف عملا او ندددسار طسوقف وموقلا طسو ق تسا> كو ةكحاطسو ىءعن وكيو

 طسو ىعمموةلا طسونأ ىرتالا نهدهسأزطسوو موقلا طسو تسلح تاقاذا هنوكس عمماتعبك
 9 -ِ ةء ع

 ىلع طسولاة_.فرظلا نعحرخ اذا هلريعتسافاساالا نوكيالو ةسفرظلا مزلداطسون االا مولا

1 . 8 2-8 

 قع واعماف درظ وهىذلا ب ولا لوعتس دقوهازعا ىف لاحماد_ه درع ف وه ودع شبام اةهح

 وؤودص 5<

 لاق مكما طق دّقل ىلاعت هل وق و“ ىفاف رطاهءوححد> ىل_ءامعسا يب ل وامه سا امهنوكس ىلع

 ىالكبالآَتَقلا



 (طسو) ءاطلا رح < واولا لصف 6

 نال س دقن ب دعس نب رصعا لوك هجولابش دلو

 اقاوايريضرادلا شوو .ع 5م ناار

 قرط نيبال مساكي رخل طسولا نأ معا لاق د. ةمح شانه هللا هجرى ربنيدنوبأ يشلا لاق

 اا ورادلا طسو تسلجو خرلا طسو ترسكو ليما طسو تضيق كوك ه ةموذوئثلا

 ٍََ ةويساسأاا لولا مابا 5 .توكرلا ا 5 را رك ضارب 2 8 7

 ىعملا ف هيضتقي ناو لفل وك 2 طسولا "اح ومخعال ارعزنم مسح أناك ًاةرح ضار ل

 لب وطوناعبّشو َناعوَ وف نازوالا نمريثكىفهريظنةْرْمَملٍََِءوشلا ضرقتْنال فرطا ا وهو

 هريطت ناز و ىلع هنالدرملا ودصّقلانا زو ىلع هتالدرطعاوعا !مهاوقد ريظتنا زو ىلءءاحا مو لاق ريصقو

 بضءاولاك اكدر حلا قواد قدي دصقلا باك اد رح درك سلا قي بسغااوه

 ىئ ران زودن ال هريك ريغو بد زلات معلا لاك و ضعلانا ازوىلع هنالك ااولاك واسضْغس ضع

 لولا و بنا مي.حتاكسانلا يترلعلا نال له اوع اامهناز زونالبدلا وبلا اولاق و

 رولا كا اولاهثو بكسل نازرو ىلع هنالرسملا اولافو بدلا ههكل ماكمهكلاي

 يلالتو ل انمى اج هاذا وبا ىئاهتلسرثأا ذاؤلدلا تملدأ اولاكو بحمل

 ءا هرضلا لاذ ىععامهاعجملو رضا و هرمضل نهب ق 0 ةنمل وةددك 00 بَد_-لاثم

 ناو ءاجديشرداف اولاهو ىعملا ف هريطتوهىذلا م مسا "ازا مريضلاو هةنضنفا وهىذلا عفذلا

 ىعءاجق ايا قانقللا اوتوعتاموهوهريظناز زو لعدوشيدافا ولاقور تست اذا سد: سام

 لاك اترك« ومالك ىدتلاذهو لاه عا دخلا نا ري لع ءاع ارا ل تاتا دانكن اهناؤو

 هراسشوهلضف أ ءئشلا طسو نأ ةهح نماععا نوكي ن أهل ص ناكنا را دقطسولا نأ لعاو

 لاق اذهلو بكارلا نكات رطن مريخ بوكرللةبادلا طسوكو +_.فرط نمرتخ كرما طسبوك

 "0 تنايطاسوأب ومالا رابش ثيدحل اه ندو #* اطسوف العجاف تيكراذا *ي نحارلا

 هسمفق طموةمرلغ هلسرد هّبدنمف ةرط ىلع وهف ىللعىأف ري ىلعةقادمعي نم سانلان هوىلاعت

 ضيلقتو نإ عت هلوق لثمو كل ذو فص مق عقينأ ًازاح هلدع اوهلضف ةأىسلا ب ءوتاك اهلفنكقمال و
 - هوو

 قرط نيبال مساهنأ اوهانعمةقيقحو طسولا ريس اذ_هفالد دعى ١ ااظنو ناكل كلدكو

 ىنعملا ىفهريطت ن ازو ىلعءاج مسا ال فرظو فنيا نوكسد ط_سول ام اولاق ه-تموهوءوذلا

 000 222222225232 2اراممب7لا7امل

 9 ا
17 7 



 م60 _مطض) طلانو ءداولالسف
 ةضطجح ييييييييحيحجحسسسسسسسسسسلللل22222 2و ير ب ب ب ب ب بببيبجببببب

 ليقواهنمحركلارسعبة لوى اوعقواذا سال ريعتسأ مم ضرالا ىةقملاةوَهْلا ى هو ةطرولا

 لوقبفاعيم عب انا طين ابو باعالا با هو هبغلب البابي طارولا

 لحرلا لعن وكب .نأقانشلاو لاق طاربالاو طارولاو 4 هددع نشلوةقدصُنالف دنع هدحأ

 لاما اوَوسك ئقناشرخ اللمهدح الوقف قانشأمهلاو : ا ردن اذاهن الثلاو نلحرلاو

 || َْق كراش ؛نانقلو تب سيتلا سب ارجل سروال هناق كلاب

 لاق سر ةرط نييامئ ثلا 1و (طس) نقش

 و هس

 ىلا قيطأ الريبك ذا * اطّسو ىواعجاف تاراذا

 غل

 00 و

 كام در تا كتسلالا ىاعأ ١ اف ئنولف تو دووم كلاطسو فولعجا ىأ

 59ه

 لوقوأف رط راس سو سوات تنكس ان هد ققانوا جادا هنأ مكتعارخ اسوأ

 قدزرفلا

 و ةس وه-و سس هم اه هم هم ع

 500 دقاهطس و س در وه ل #3 هنيمج ناك وأ عدمت ١

 »و -

 ىلذهلا لوقو ابمسا هل عشهملا حبا ا هناف

 اهراغش نول طسو تمعاذا #3 هفيسيلاجرلا تاماهل ب ورَض

 سمم87

 معو نوشلا اهنامث نول ايو تبعا ذادار انوكم نرصدتو اًضيأاذه ىلعنوكي

 ىسراغلالاق ريتك لوعتمل فذ ع نال قوسفل تو سو رساو انيستا نوشلا

 ىدسالارا را لوق كلذ ىو و

 , همسمو) صوم 5 و تصوم

 نواجلاو# برضا 7 5 000 || نودمدي سالف

 ريغال ناكسالاب طسوو ف را احا تاك اذاف 077 اذا مضلائذلا 50000

 هلوقومدسنب لاقل مزأو لكشف اكرم ءاوهوهط سوك هطسؤأو

 ه < 3 و و 8

 راتوالا زمهتأو اياهها وأ 0 تمهلاوت لا مهجا | ذا مهش

 مو

 م« عم5-

 ىلوالا نههفذا واوتعة>اف طسا و 9 لع السا وعجن وكم نأَز وع دقو 0 ] عجن رك

 هنالك رتل ار ادلا طسو تساحوفرظهنالنيكستلاب موقلا ط_س راج لاا وىرهوملا

 زحارلا ىربنبادشنأو مما

 وأ تاعاسو ىلبللا طسوم هن سكيبلا وتلا قدا

 نكساعرولاقو كب دي 7 دبو و43 نب هيق مصب ناو ا ووهف نيب همق لص عض كي ولاق

 (عسأن برعلا ناسأ 5 29( :



 (طدو) روس ل طر ءاطلاف وس ه« واولال صق م٠
 مسح ؟شبيب7؟7 ممم

 لسقو مهلا ةطزولاو هدو و ضمانلكو تالا هل در ولا (طر 9 ضرال !ىلعا-مّوصو
2 8> - 

 ىمطخلا ةمعط اد زلاق اهريغ و كل نمهيفعقت صهالا
 مسوو ىومصس )د 5 ص نيد م

 ٌكرتعملا طسو "للا كفذق د ةطر وقوهديسا وفدق

 كسلا و "كلها ىهؤ رع و لاق ةطر 13د ف درعلال وقى آس نب لضفملا لاك

 هدة هد 9

 روراع برع ن
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 ,مقالث 2 " ةلتقلا ىذه لم اموَيتأَمْدا

 هدو :نيلر اطاروهعجبو

 طار وآلا ةطر روىفا وهصأف 5 طاطأملا,سانلا اعجب نحت

 ' ردم ةلاقخارلا او ا ودير بان كوكا املا فذح ىلعهارأ هديسن ا لاق

 0 ودوم اطرولاقدعقو ؟ىأاطترو هس ظرووهطرو اوان فود رطال ةنئمطم ضر أ ةطرولا

 ىلار رومالا تاطر درو ونمنا رعنباثيد_-ىقو هفمه ص الخالا مفه_عقوأ هطرر واواسمف

 نالق طرز و اوبشن وأ كه طر ودمار رلاط روت ول -_حريغت ١ ارا مدلا كف ساهم حرأل

 اههفعش ةغد روز ولا ةطرولا وهشنمحر اهلل مابين رااذاه فطر دوا ساورمالا ف

 عقوةدش لكلالئمراصْمدط هر وت عقواذا غلا نط 7 رو, لاقي اهنم تلا ىلعردةتالف غلا

 لاق اهيفعقو نمىلعّو شت للا ىفنوكمدب وصي وها ةطرولا ىمضالا لاهو ناسنالا بيف لصالاب اذكةيوهأ هلوق

 لبو ا نب لم ةوهلءلو سوماقل حشو
 2هو ء وو - #5 هاه

 عا دييوهو طاردروعو د# 11 بست لمسنا رباه ةوقك

 ىملبا طروب نأ طرولا ونيعقج نب قرف اتقي 2 صدأ وهو ماسلا طارولاو

 كفغْسعت الهانعم بلع لاق مالسالا قطر ,روال هلوق ةوهيف ا مدغيف همفى نال اكمىفو أى رخالبا

 ونألاك طار والو دعا و هيلع هللا ىلص ىبنلا باكور تنبأ اوثد د ىفو لغم

 ةيشخ ع ندب قديالوق ردن عدل ارك 3 انعمن |لدقو 5 وةعيدكناطا رولا

 هتقاحف هفرط تاعحاذا ريعملا قمعف رب را طا ربإنمذوتأم طارولا ”ىلاهنا لاق ل

 بعل ريعبا ونت حميد
 ابا ةعجسدايقلا حرس ا طروملا ريحا اها رتوح

 نكد رولا .ةواهرتسىأاهطرؤ اهو دقلاقياهتَر رةتواه بك نامارولا كار ءالا نسا

 نمذوخ ام قدصملا اء قُل ضرالا نمةدهوىف ؤمغلا لع نأ طارولا لقوا مناكمد تو هلام

 ةطرولا



 8 (طخو) 2 ءاطلافرح# واولال ضف

 وم ع 2ع © سا دعا سء

 ىنلا ثيدجىفو ردن تعمر لالا تشك وورد نم عّشو و هسحا طلو هطح طبوو

 ه ىص هس 5

 ةلطن ,اوهللاهطدو ورعونأ ىنعضتو ىوال ىأ ىتعفرذا دعيىف 37 .بنالمهللا ملسوهماع هللا ىلص

 مص ص

 3 و لك و يعءعدطم# و

 5 28 ى موو

 ناز نودش تاليسم مأ دب راض ام لاذ

 سلا رشق نما (طخو) ار هطبك هضتفاطا وحرخلا طيووف :رمدلا عضاوأ

 اطخو يتلا اردت وسار قيس تلا وف وهل دقو داوسلا م دق و

 ىربنادشناو :ةام اسوة 1

 قرشمبيشلان م طخوالع نأ ىلا « قرغاهمفسلا تآيئنلا تأ
0 0 

 ِس 7-3 را ريسلا فلاشي دوو "رون بتاربشا دوال 7

2 

 00 56 طاَحو طمعأ #* 00 ءو نع

 ىك 2<

 اولاد فراصو حب 5 ارّدلاد_تروأج طخاوع ورذو لسد ىأ ان ول-خادلا طخملاو 1

 ةنعطلا تطلا اذا ىيمصالا لاتقول لاي ن اود ليقود فانلابس ءأ فرك ن 9 املا

 دفانلا ٠ ةرعطلا طخولا حاصعأا ىفو تروح رابح وخلا سول كفن لوو ١

 8 م مم ص

 قو 0 طاش ىَلُكلا ف اجاب 3 لاق طاخو عرش ذكوأ اماعو رعطواطخردل
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 طخو نالف : اخو لوا ةدسمعتن كراش ف.لابهطخوو نضاعاطَسو بيدستلا

 هناداراهاراو لاف ف.سلابرضلاا هنأ طخبولارعسف:ىفثدللا بغل عمسأ مروصنمونأل اك انهو

 لاعتلا ٌمْخوو ىرخأر تو ةرم حيت أعّسلاف مْ ولاوابرشضالانعَط ف سلا باي ةوانن

 عقب با ةيحانذ خالو اعدت لسدتا لود رح رنلاتةماب نا نعش ودلال اي

 لق[ ئانلك اًميضم ىد هدب نيش وه اال مماهق رهقلخانلاعن ايو و عمساإت هانت 5

 ىلخ مكل |عذ طخ و اي لا لا دمنا < كال اودس زان سانلشف اننقتلاف انفاش ىشع

 نيريق كعنفقو عسفيا غلبا اف كسل تاشمو ئدب نب مكس هدا ىث ىاحاذتي ناتو

 مثكلذلثملاقف رختالا ىلع فقو غهلاصو أمم تءطقن هن رن ضد _.ةلتالفربق اذه لاق
 ثيدحوو هبدضب لونلا نمش عارابال تكلف اذه امأو ةهمتلا تن ناكف نهال
 اهقْفح ىأمكلاعن طب عمس ىح نيسحراس م أاملاق تملا نفداسإف5 :راننستت ق نأ اعلا

 اذكملاتالي_سممأ هلوق
 فمدهت ىذا او انهلصالاب

 نأ ظمعل قّقأسو طرضع
 : ةيع

 هطرامعأ ١ةظمعللا أ و #*

 مفعم هتك

 ءاملابلمصال افوهع هلوق

 ماللانالةدي-وملا



 (طبو) ءاطلا فرح + واولاوءاهلا لدف 0م

 مهمل مهل لاف مهماعطىلا هوعدو ممناريش او ده م_ملاهأ ىلا اوعجراذافا هلع نوظم.مذ

 هضرعو هماعطو هلام طم»ل تي ةملغل اورق لمس ىلعمس نم نو ذخأي مهنأ هانعم ءرزولا مهملعو
 رار هوم . 5: هم و ْ 3 1 44 0 0

 نواف نوعدبمتوطءيلامعلا ناك هياورؤوه-وريع : نة سه لعدة يهودا اذا .ىطغغاو

 0 1 سومو 00

 »ل و < هم 5

 لير د 5 طولا لق رو قرم خلاوعلا هذ طمهلا٠ انوا اس

 و هس

 لاس ملاذا 5 طوق ناشر اطلت راس ه طاختو ط4 وشهلوقت مافلاوليطابالا 5 طاذلا

 هص رعطقها و هدسنبا لافوةناعوهمشاذا اطمداوهضرع نمزرتما ىارعالا نبا لك ؟امولاكام

 طامه ١ ىلا رعالانبان :ءاهدحا اكلا بلا ف نلا طغشاو لاك 1

 | انا 0 بطر الا نسال بد ديلا 1 هعجو أ هَذَح وعل

 .ةللا م هىفلازامواطم م طم مويا نم لازام (طيه) ةمورلابش مروا سلانصو ف لف

 ا
 و 95 هى كي 0م لا

 املا طايهلا ودعاسووهدىف و ملول و رشو حاصخ ىفىأ ١) طاص 3 طام م دو

 قوسلاد 5 امها ارفلا لاك امامملاوطاس .هلانام ازاممواوق ىف بلاطو لاما حايَسلا

 لايقالاطايهل ا ىنامعللا باهذلاو* ىحناككلد ى-عمو ردجلا قووسلاد] طايملاو رولا ف

 | ةك سمادق :وكلذنعق را طاسملا و م 0 طايهل هر ريغ غراالا طاسملاو

 بهاذلا طئاهلا وفات مالك 0 دي انير ةطاعر ةطئاهما مهنا لاو طامهلا

 طامصو طابو ف عوقلا عق ةولاقد وهفعضتسا اذاهطب اهلا وس ارعالا نا لاك ىفاحلا طداملاو

 دسفواودعابتاطياًةاوُساموطياقلا فالخ م هرمااو اصأو اوعمحااذا اطياهتموقلا طياهتو

 ملعأ هلئاو مهنسبأم
 اطونوواط و طم كد ءأرو هيبه ىف طو فدهضلا طداولا (طبو ( (واولا )سف )

 -- 8 و ص مع مخ 2204 و

 فعضاذااطون ومالا اذه ىف هنأر طلو ول -ةثوفعض طدوواطب وواطبو طد ,ووةطابوو
 < - هت سم © ه- هع

 بو كاذكو #23 طداو ىارب ثكنلا رشابذا د طقرالا دج ىربْنا دشنأو كسسإو

 اسهنع طب ونة جام تدرأ لاقي ونامل فيعسشلاوريوسفلا طباولاو اطو طن ويريسكلاب

 يبببللا طباولاو 37 طابو ىذب سدلةوقوذ 03 ئارلا لاق فعلا طابولاو ئسح ىأ تالف



 06( (طمص) ءاطلا فرح 5 ءاهلا لصق

 ت00 354533155, 2 ضلال خ عنا ةاسطه

 دلي ىلادات ه نملحرلا طيهوهوذعل عرس“ ناك عيطققلا نعدرفنا اذاهنالادرغتميلعجواسهطاشو

 لاك اهات ؟اذاَقوسلا 3 هوادك ضر ن الفذ طم .هلاقي نحن دلاخ لاق تطوان اهحطمشو

 الياف ديما اوأ
 سو دس جه 5

 ل ااوّتطسهَف 23 ل ,كلاىواذك حالم نط

 بهذف فورعملاولاملاره_ةكناك اذان امزلاهطسلاقد وسهلا عافترا ليق:ادلاسمَتأىأ

 مالكلا ف سلرئاططستلا عاركلاهودلب طمبتلاو هطرش وهلا هطيهلاقيءاّرفلا هفورعمو هلام
 هوم ع امرص

 2 0 قم 7 20

 ى سامع نسا ثد دد>- ىو رددملا طعما ىلع طملاةددسع فان رع ىورو هربغل عفن ل اشم ىلع
 مدعم

 رذلاوه نايم سلاف ءاطلانةب اورىفءاجاذكهريث الا نبا لاك طوسهلاوه لاق لوك سلا

 هيخأ ضرع فل جرلا طر ِه (طر :( ءارلاوهامناو امهودارأ باطلا لاو لاقريغصلا

 ا ا ممل ل 2 اق سام ت

 همطرشو هَقْر مودد درهو هب ره هز دم هصقلل و دق لهو هسمق ن نط طرش هطركب هبخأ ضرع باخر درو

 وطور لات رهلاو فينعلا قْزكا» تي هالو الا امراه

 هدد طاخش ناكل وز همم 2 رهلاو طوره طارعأ عم او سم هرهةقانو ف دنعلا قزملا

 8 رهدتثللا برقودب رقلئمأر ره عبجاوةوزهملا وبكم ةعنلا هز لاو طرلاو هتئاثغ

__--2 

 مفي اب هلا :نارعالا نا لاو رسكاب طرهلا اه وءارفلا ةنوئغاهمملب عقتنبالةوزهلا مهو

 نبا. فرعتضلا ناسحلا قمعالالاجزلا نمد هرهلا ليمش نبا 3 اذا تن ىذلاوهو ءاسهلا

 همالك ىف طربي ناسنالاو عَرَتوأ لع نم ةيالصدس عي ههل ىكرُك_هااذالجرلا طر : 5 > ىبارعالا

 هدوم 9

 (طاه لهل ره ل مود 0م طمرش سر ها وحر لا اطرسهلاو اوف

 ءاطه ةقاسنلاو هلع زويد ىثملارثكلا لبا ططجالاو قسانلا نم مالا ىرعنلا

 باهذلاهت صاااذا طوطش ىبارعالا نما هريعو اىشمل-عنم هيفذخأ امفدع كات أو

 لاق ءدحودربملا نعلمخللا رحز نم طق» (طته) ءىناو
 مصاول توم مو ص 2

 يلسكاب .رافنأت لع د طقه مهليخ تعمسامل

 (ديمج) 2 عر للاهل او نلعب ا!ىرتسمل طلاهلا بارعالا نبا ن ءىرهزالا ) ١

 7 ياكل اوملظ هطبشاو لسحر سمعو ليطاالا طلخا طم طم طمع ملا طنا

 تطول طابو 5 طاقشا ىذروتا ديدشن و « رعاشلالاق رولا علا لمس

 ى هرقل ا ىلا ن وصرف لاسعَن ع قفل مدهاربا دكر مهم مهلظاذا مهطم مسالا نالف

 حراشلاف طودهلا هلوق

 رو.صك وهسوماقلا

 هرمعصم همك ه يظن و

 ىف طيضاذك طهطهرإوق

 لصالا

 هدشنأ ملا تءمساملهلوق
 ةدامىف سوماةلاح راش

 مهرحزتيأرامل طق ح
 ملا



 مدق: حملااوطيغب ىأهلوق

 لصاللاعبت هطيضرمأ ىف
 لعاوءابلارسكوءاملا شي

 هعمص*هردك اهامىل والا

 اندلصالا فوهد .سعهلوق

 | نيعلا عتب توقان مصمو
 ةدامفس ومالا فطمضو

 هعفقم همك

 انكملا ىداتقا نأاكو هلوق

 ىدلاوت وقامدعم و لصالاب

 ماسالاو
 «اهروك نمَكت اس ناكو#

 هدفت عمتك

 قر ءاطلا فرح 001 ءاهلا لصق ا
 س وم 2 تع ء و 8 2و 0 تا دك ل قايم 0 با( نيس

 مساطوبهلانأ طوبهلاو طومهلا نيبام فقرذو ىرشزالالأف رود-لا ضرالا نم طومهلاو

 3 2 8و 5و و2٠ 00

 نمنماطنامةط.هلاو ردصملا طومهلاو لف سأىلا ىلعأ نم طري ىذلا عضوملاوءور ودعلل

 لحجر وناصقتنلا اًضيأط مها اورمش ىف لجرلاع ةءنأ طمهلاواهانإزن ىأاذك صر انطمكو ضرالا
 ص و 7 <

 دسللاقا اوصتنو لافس انك اذاننوط موق طصضشو هلاح تمكن طوبهم

 " ا و - م
 ددعلا نماورك ناو ل #2 0 ب ىد لك

00 - 

 داو ءانقللم_هفاموت د اور أ اداوطبوءاوطبيا

 8 همس

 لاقيو اوطمبيوطبغينا
 ةطمغلا كل ست ى ااطرقال اطيغموالا ثيد_لا ىفو دحاوىد_عتملاو مزاللا طذا موف هطرش

 ادهديبل تدب ب ىرهزالادشناو لذا طمهلاو اوعفترا ضيق هو

 لاس لاح ىلا اذطم طم نا كيذوعنو ةطبغلا كل سن ىأبيذ. ملا ىفو املاح
 دسالوق هنمو ىربنبا لاك لوزنا اوطاطت الاولذأا ن نكي دوعنو طفلا تابت اس لسقو

 نع طم من أ كي ذوعنو

 سامعلا ل |وقو اوطدمي اوطيغينا

 82 68-35 2 هم ومس ع

 قاعالو ةغضمالو تنأ 001 ميلا تع

 مهللا لوقت برعلاوهدمسنبالاقءاشال هذه « اري غ بلص :ةتدكا ايندلا ىلا مداها طه اا دارا

 ل د|تطبضهو 00 طبغت نأ طمع اولّةستلاو صقتنلا ن مم :امطمهلا لاق اطهالاطمغ

 و #7” ةم

 هتطرش هو صقتاط ش اطيبيةعلسلان ةطرش دو اهتطمخأ | ام وتصقتاط ويش طبت وع

 ضر ىذا طوس اوفل اريغياضي ان اهمْطم 0 وةعلسل نعطمشى رهزالا همطمص واطيه هطبشأ

 ل-جروط ورهىفا و ناص+ وقلاطه دو عضن 1 اًذانالف طمشو هب درطض ١ ىلا نص درملا هطمهف

 مصشلا كلذكو صقن هس محللا طمشو هر شو هردحأو هيو نيرا طيش طمسشو طومهم

 قذنلا ماسلا لقوعضتااذا ةقانلا مصش طمدو

 ياهلا اهحاشأ منن مو 0 امنادبإدسي اهنبأن مو

 اصلا قوثلان ةالسولاو يا طيهفهتطشلاقبو

 لالا نم مالا طسبهلا : ةدبع ولأ لاق و ناصَقُتلا نمدلكو ماضل ضرالان م طسهلاو

 - صرربالا نيد .علاق

 قمه دك - هو د ةددعمي

 درهم ط..هلاروأ أش حو نم #23 هنن وك 7

 4 2 ع

 اهطاشنو



 (ةيقز 4 ءاطلا فرح : + ءاهلاون وذل !لصف

 ه2 0 4 1 - 2 ما حاس ُُ هك د وم 7

 0 نمر نو مرعم ٠ نمل سوس نم لاو تع نم طهوو طق ةرع نم سرفو ل: 0

 مو - 0

 كلذاو زمهلاتاط ونمثالثلاتاّدملا للفن لاك ورم ن 2 ول سنمو ىضْغنمةع ع رصو

 2 وفقو نيحواولاوءاملاوفاالا او زمهفولعفا "الاعفاء يلا فوقولا ىف برعلا ضب لاق

 فكراذا كلذ رهطسلف و هينطفن الفى هر تاما 2 بى هطس ىف نعط وت وَ طمنلا

 ىذلا توللاء اهلها ءامر و 5 ةلامقناءامر لان ىار ءالا نبال اكو تاماذاهانعموهيزان>

 وأ ةمقاعم لو دابملع للا د*الاوواول اهلصأامناتوملاوهىذلا طلاق كلذ ناك نافهطوُس

 نللاونلاو نيولاونيهلا لئموهخ فخ اذاروص:موبأ لاق فخ ئاطو سى اطمن لص نوكي

 هبا نوالاةَمر فان مئاه ب , نم قدام هن ا ةيواععمدوأ لاك هنأ السلا هيلع ىلع ءىررو

 ىءاملا بقاع اولا نأ ًارغقلعاذا طوشي طان نمهنال طوذلا ساملاوريثالا نالاقتامال ا هانعم

 رمسلا ىفأثيدحىفو هيقلعت.بلقل ا ىذلا قرع اوهوىلقلا طاين طششلا لسقوةريثك فورح
 ا يا 1

 لمت ن أل يقرتملا فنعلا 0 طانق انا طانوهل_>- أى اهطمندان أوهملقط امن ىلاراشأو

 رءقلاىلا

 يل ءو و 5 ل

 مهري طعا اطول طقورع حلا رق وهلا 1 2 ءاهلا لصف

 هه ه

 لاق 20006 هأو هتطمهو لن اطوصطتسغو دوغ ١

 هصصأ -_- ر-

 اطبالعلاه طوق توسلا ىلع 2 اطداهخان-آلا نءارام

 5 يا 0 2 نا 2 ل
 ثدد->فو ىذ_ءوفذ_ة هطوقىلءاطباهدار آن وكي ن اروح دقو لأق هطوقاط وا

 وهوةباورلا ىفءاجا دكه رثالا نبا لاق ردت أ ىأةبنثلا مههسيلا طال اوورع نب لسفطلا

 نمسا امهنمْناو ل-وزع هلوقامأ او كد وىدعت هلزرنأ اكأ ؟ هطمشو ٠ طيهأو اطأ ىنعع

 هللاةيسُشح نم هل ءاارظن نمط, ماملاهنمنا وهانعمن روكن نأ ل ا!ه-فنيل وقلا دوج فها ةيسْح

 داما ممظعل هام و ما ”تاقولخلا هذهمظعفف ةركفاذا ناسنالا نأ كلذو

 املار د :ل1لحالاب داحو انهتءاسسم اموةلاوع وشمل اكلك املةراخا كلت ىلا لعفل اشف

 تكرلا هتامص أ كلدكو نر |لوذا ىرهتنا نكلو ترد! ثضرانو هناصس لنا لوقك

 )3ك دب زن ىئدعلاف

 سو ه س مو ة) مذ هدو

 3 الا مدذعريسب تايئانلل 7 هجللاو نيدعيبك رلا هتطمهأ
 هه م -. لم

 ىفطءضادك نعطالاهلوق

 لاقيهصئاماهشماميوهن اهنلا

 3 ران> ىفىأهطشف نعط

 لحد وأ ءىيشادتا ندو

 هريغلاقو همق نعطدقف هف

 هل_عاف مس بدلا لف نعل
 ىهوللا طاب طمتلاو

 58 نءطاذاف 0

 مدت هتك هدا همحاص

 حرش ديزناهلوق( ؟)

 اضيهمفو عافرلا سوماقلاا

 قيدعب لدي نيه ىنيدغب
 ةباورلاررحو



 (طون) ءاطلا فرح *« نونلالصف 1

 ورك هم هممت س 7 - م

 يع ةطونا تمرصتلا ىف'املل 5 لب 2

 لص وحهيشاهلنذ الاكس ب ذلا ةفمفخاًذحهمسشنل !ىلءالااذهى :رأذل اوهدمس نبا لاق

 ريعملا رك ف مرو ليقو ردصلا فوزو ةطونلاو هر ىفنوكنةعلس ىهو ريسعبلا ةطو:بةاطقلا

 رج نبا لاق هل يدق و هخافرأو

 امئاقس قس تقراف ن 1 5 ةنكتمةطواامل ملعالو

 هبو هل طين و 0 تطبن هغافرأو» رف مروا ذاع لاقي و دش اةطؤنلاو

 5 اه ددق ةريع ثيدحلا فو كلذماصأاذا اريعيلا طبتلاقي ومر ار وهل قنا م ول

5 0 

 نمسصلا امّدط ل ١ ورق مط ف همص1 دعو هوط .وتااهءاصأ اذا طو:موهفلجلا طبخ

 اميروةدحاوت سلو لطلااهب رثكب ض رالا ةطوذلاو ىضْعلا ىذا رهاظلا دلملا نم باحر رلا

 مدضدا وتسلط د اولمشنبا اهلذس ًاواهالعأ عطقتر هنمتاعاج :عمت م طابت هيف تناك

 يبارعالا نبا ةضان ان ”رام همقنأكم لمقو رح* ل ا ونذلاو امهتاد ىه ةغلَسال وو

 5 ولا ةطودلاوليسلا نع عفترم وهو ام-ميفرصشالءافرطوهطسويف ةرمش فداك لإ وللا

 | تاعاقنل وَ ادد وحرطمانباصأ يبارعأ لاقو ىنارعالا نبا نعءاملا نع عسفترملا

 نيباهشعبكر رتاداوسدب راةلاومغ رباط وا و م .ييضاردس لقا

 ا لاوس قحاب لال .رلا لصي الفاهمش ءلدطتفد باو دّوع ىلءو نيدوع

 هلتفحلا هفارطأ ف شّشعُي ورصشلارو شق نمارو ةق لعب رءاطوه تآنرصبلا ف ىلعوبألاقو

 : لاق رذلاو سانلاو تاما نم
 - 95ه 1 قماو ب 0

 عرأبالا ىنأهنأا فسرت 5 ملا امون قانعأ عطقت

 امعا ىمصالا لاهةطو دو ود و ودل ةفرا اراب آوقامعالال اوطد لبالاهدهفصو

 ىفو ةيله البا ىفدبعت تناك ةريمش طاونأث اذو اهيفخ رن مةريصش ن ماطور لدي هنال طونى
 1 كرما ت اهتيعبةرعتمسأ ى هريثالا نبا لات طار َتاذاسل لعجا ثيدنحلا
 طاواو كلذ 3 ء مهاونف اهلثممهل له نأوول[سفاهل وحن ا هنوقلعي ىأ م وحالس

 رص اهنا ثيدخلاىفو اهننعبةرصش مساطاون أت اذو ىرهودلا طول اهب همر صموحو طوت عج

 دك روع 9 و 000 و ا 5 2 5 /

 نمتلك و ردس نم صيعلاش 6 شط نمدطوتلةيوطاون تا دى ءاوفددر كم هراقسا ضعن ف

 لثا

1 
0 



 1 (طول) 2 ءاطلافرخ « نونلالصأ

 امنأاذج اهشير طله ةزاغملا امن و ور ه:ط:قىذلار ل و عطقلا ب اَْضَتلا

 ىرخ 0 .ةليرابا منال طاش الفئادعُي ل_ءقام أو عطقللا 7 يل الل ىرخ 0

 ىلا اولا وه * طاش دمعت ةدل,
 2 ياخي

 اهدعبوهوةزامملاط اين هوهو تدعباذا ىأى اغلا تطاتن ااذاهنعهللا ىذر رعد دقو

 قر ”اتطتناو طونلا ندع [فرامملاتطاشارلا

 نبا ام.دو عةدهبىأطاتناو ىسق 3 سوق عج ىفاولاق ايباقفطمدارأ 3 ىطنآهطاين ةدلبو

 كيحاصب لعدم د ضعبلثب د> قي رامبو هن.ولات تدعبرادلا تطانن او 1 ءالا

 هنآك ثرصتسم لكو أَ ناو رادلا تا 5 اددتهعلا مدقناو د ->اوةدوم ىلع مدت اقمدقالا

9 

 بيدك دلكعم فرج د موق لتعمل 8

 بزكللا طاتْمم نروح #3 اداره دقافلأن ءكلو

 اذا طرب ىل رعالا نبا اهمحصلااهلاوجأن مرد اةلعماهؤام ىرح لاراب .الانم لاو

 كيش ًاووشاهر عق نم نع 7 ملواهر عقىلا لا فاهم سناجن كاملا نفت رغح

 سس 95 9

 مو هر اهرعقديعبالو د طد دن نماهؤالد سنا

 طونلاوةرو اس مرغ ن مدي ارمتشتئنل اتثاو د3 طينلاباهوالد قتال 32 رعاشلالاقو

 وس م

 د :ارصااتعمسوروصتموتأ لاك طاسنو ا حابارمومخو رق يفيغسل هللا

 دس دال دلال اة ارازلا لولا باتقأن ماهأ رقت 9 عت ىاراغصلا لالا

 ل هلاودهأ ىو هم ض 0 نماطونهلا دقاق سوميلعدل ىلصدقلالوسر لاول

 ثددحقو وان " مالا بدء ميك دبور نا مر ار نم ةريغص

 ليلا ىلعةّدْسلا ىفمهلاثمأ نم و و ىمصالا كو فذلا سيلا ةيقبن ءانمْطٌأسدقلا دبعدفو

 نانو ةوالعلا ١ و ةدمبعو لاك الفن كري نا راو دزفاغأتا دارقو هدف 5 مضنأ
 تمتو ا 8 0+
 خ2 رلاق ىحتن نمىلاى :رذيالةثالايذيذم ينتابتبههطونم موتا تت ىلا

 م هو
 نادحلاو مهصاصم ند مسدل ع ولا ايظوت 1 3 ءوالاعُم وانمع هيدنذت

 درغلاحدقلا بك الا كلش مينا د هع ف اعينىَدَتلأ او

 ةانبف ماك انلا لات لمولا ٌةطؤنلاو د لصوئشلاه طدتو

 (عسات برعلاذاسل - ؟4)

 .٠ 1 :.لاللاقم لك+ج ت7 جت نجما تن سس سس

 هلعاو ل ءالاباذكق تتهلوق

 : 0 هتك ةءاورلاررحو قست



 (طون)  ءاطلافرح *« نونلالصف 7
 0 227ج جمجوم

 هلواطأو .رابج ىرفلا ليك #3 اهناك اطمأن اهارأ لاف

 قلعام تاه ا ل ال 12 طون ) يللا راهب (5+)

 فنزل تب ىأل بردا فعأ أايرثلا طانم ىموهاول اكو هن ومس لاف ردملابى يع

 00 اوزمملا نيام ردا 00 طاقناو تسلا قلختدو ماشلا تيه ذك لصو و راسملا

 وم صاد ع ٠ع 5 0 ُ ها ا د لا 0 دنا

 لانه سدو لوانّس ىأ 3و اريعل دا طاوالاو طووهف ىدنمقلعأم ةرامعوهلا لدملافوهلوق

 َط دوام طاوألاو عشر نما ريعب هل سدلو ىداحلاك م هلو ةوحاذ_هوق عم ىش ||| كاثمالاعمج فو حاملا
 9-5 مور ىدينأ برضن ىن ادمملل

 لاق ادق دلاهملع طبنلاسشيو نب حشوهلا ن نمقلعبام طاونسل اورقوأاذاريعبلا ىلع هأ ىلع دام

 ىدسالا سنك عافر
 اها رثئدأج سم ضرأ ل وأو * ىَمام ل عت اطئابيدالب

 هلل واولاقفسانلا كله دقو بدال قالاقفرتك لامي اهنأهنعدتلا طرف الح ل

 نعت م وهلا مرت ىلع ثد دحهنم وقعا اوبرشالب ىأطونالوط 0 ل او ا

 يلا طينو كَردبادنأ وهفهريغوأ ب عَق نم بك ارح 3 طا مدار ديما ونااك اهم

 ىأٍلسو هيلع هلل ا ىبص هللا لوسرب طن هكا حلاص لخمس هلمللاىرا تاو يَرصواشيأ

 رثدلا راق لاق حاجات د_>قو ط دري هبط دقوةط نادي رمالا اذه تلاقي

 ريثكلاو ليلتلاتبا 00 نيرممالا نيباطتن ؟لرامينمزخ اواللاف كومان

 تناكنافاطو و 1 و 2 نمىش تدان رادكه ىبتقلا لاق ا طل 1 هلوق

 للك طابو َُ رحاب 2 م طياره ءوامحي ردسا اذا سكر ا|لاةفةدح .وملاءام اب اورلا فسخ ةدامىف قأسامف

 ا اهلك سوقا انوار طاب هيرقل و ةيرسقلاو سوقا طاينكص 1 5 لصداللاع.تءاخن انيكسني

 هءيح مديتك | هعامباوصلاو
 هنمواضيأ | طا درسا سلا الا ميال يولع قرانا داوُملا طايلاو

 مانو راصنآلا عطس اولا امكان هع بنرالل لاقي :وتوملاىأ طابقا ءامر مسهلوق

 داوفلاا ىلعءالاف ناطابنامهليقوطونوةطونأ 07 يول لبلعلا ياتو ءىاقلا 0 0
 فاوملاهدرو 1م ييهلوق؟

 نال ل بلا ىاقيت اج ددعلا درا ةاقلات ةطونأ همم ىرهزالا لاو ٌجرفلا لفسالاو قس مي. لافو رعلةدامىف

 ققرع ءلءقونملا ميلا نطبتسم قرع طل انلأو طابشلاو مالا فواو طابنلا ىف ىتلا“ ءايلا قشفناكلاروثلا نعطىأ

 دن عةدامفمدقت وهدلح
 حامل الاد هعطقب رز ولا لاعب دنع بلصلا

 م وم - سلس 5< 9- 30 قس عفر و ةهعملا ءاخلابلك 2

 روفصا اطئان بطلا بشق 3 رو»ندباعلك جف ع هأ انغام باوصلاو لك

 1 1111:17:10 1 11 حلا سمسا هعيععته تك

 . هقلا



 6 (طت) 2 ءاطلافرح ع نوتلالصف :
 يوسوس وسم سجس سسسسسسس اس سساما سس سس سصسسسسس جمس سس سس سس سس تسبب

 9-_ 0 نك : يدا 8-5 8 ه8 -8 ع 0-00 5 يعج

 لف ةطْقنلاوطاَقَتو هفاطستنت ف حاصملا طقنو ةطقناا س.الاوهمسعأ اطْقَت طق فرملا

 كلذ ناو اباهذ_خةأرملا تطقنو اطيق ن ارغعزلا ودادما هوب طقنلاقيوةدسحاو

 200 اهتد>اوهق رقم طق ىأ مانو الكن ماطقُت ضرالا 3 اوملا لوم طبقا و طقانلا و

 نم ةعطقو انه»لثن هةعطق ىهو طق االا مهلاومأن مقدامىارعالا نبا ضرالا تطتنن

 نبالاك ةيضقو مى ىأةطبقاوفلتخااه أهاعهتناناوضرّةشن اع ب د>ىفو انههعرز

 طوم_ذملا 9 رخأتملا ضء«:لاقوءاملاىف ىورهلاهرك دولاق نونلانممضعب ت21 ذكهريثالا

 قياس روق ول ف ةفل انك ل لاك دومشم مالكوهونونلاهنأ لقنلااطعد_:عئورملا ]

 ورذلا 5 نم ىب_ىب ةطقتىامئلتخا ام لايف ضراعب و رخ الاام_هدح لباقي نيباكلا

 طمعا ا( ريسبلا يلا انهي ماكل ياش نامت اى تاجلكتلاو

 ىو دحاومهرمأسانلان ه ةسعاج دل يول رفلا راهظ بيذعلا فو مشارف اهل

 ةمالاهذهريش لاق هنأ هوجو هللا مارك ى لعن ع ىورو اموالا طمنلا اذه سانلارب ”تثيد ا

 ملا لاق ةقيرطلاوه املا ةدسع ون أل اق ىلاغلا مهيلا عجرب ا سل

 اذهسباَلاَه عاونالانمعونلاو بورضلا نمترضلا اشأ طَقلاو قي رطلا اذه ىأ علاه

 ىلعدا رآىذلا ئعملاوكلذ ريغ و ملعلاو عاملا ىفا ده لاقي ب رضلاوعونل 50

 ىأ طفلا اًذهْمرلاركب وبا رتسألا ثيداحالا ءاج اينيدلا فريصقتل اوولعلا هرك هنأمالسأ !هملع

 بالا بو رمش حو راو برعلا دفع طئااوروصتمونأ لاك قيرطلاوُنَعلاو سِهدملااذهمزلا

 امن : رفصو أ ةرضنيوأ ةرج نمنولا ذا ناكتص(ىلآلا حورالوطغ نولوشي نوداكم ال وةَعبسحملا

 بايسأو بس لثمطامنأ 1 عجل و اهذنلا نمد 0 طؤلا 0 عم و طغ لاقي الف ضاملا

 ىفو « طامملا ريبضك تامالع *« ىل_ذملالاق طاطغو طاع أو طخ هل لاب ىرب نب الا

 0-55 نم درض ى هريث الا نبا لاق طال اهني لاح ناك هنأر دع نبا ثدي دسح

 هاك كلذ نم باوهنمع و وأ كو عت ةلاوإلءلان مطةلاوةشيرطلا طةالاو زب ا

 نمادو مضت ةفو راو طل م وى وىطاع أ هيلا بسنلاو طاق و طاغعأ

 لاهو هم 1 وذاهرك ةتانئأا

 اهلي ئرقلا ف داو ل نال اهئاك د ا
5 : 

 ةمرلاود لاق عضوم مسا طممدلاو



 0 ا ا ا

 (طقن) ءاطلا فرح : + نوثلال دق 54غ
 0 و

 ا 0 0 : 3 000 َ 2
 000 م نيعلابا دمعبأ ارعس نورقاس ا طعنلاو سدقلا ىرماونأ

 ىسلاو وشو عنو ما هدا معلا مرةراختلا و رت 0 تروا

 نم لاوطل ا نيغلا طُمدلاوهمسقا 3 0 و عطن لاشي 0 000 قيدآلا

 (انن 0 رلا نملاوطلا نيغلاب طغنا او طعن ةسجب رتفىرهزالا لاك (طغن 2 لا
 هو م5

 نرحل لد ,الادن ىلطت ىذلا مالو طقنلاهدمس ب |لاكو م "ا لاو نهد طفذلاو طم

- 
 و <17

 لاق ل_.ءكلاوه طذنلاو طفنلا نأ ةفسش-و أ ىورو لبعكل اانودوهونادر #ةلاو ريدا

 طفتلاو لاه د_سافدسعى آل وقولاق ةقينحو [كلذهلعدرونارطَتلا داو طفنلادسعوأ

 ىذلا عض ىلا ةطامنلا ود امد او 9 رسكلاو راذلا هيدقورُتب رعقىفل بح ةدال_> طفنلاو
 معسو)

 لكفددشتل او طفلا داي ربح رسلان ءبرضتاطاقنلاوتاطافتلاو طقنلا هنم جيرسي

 ” طلسم تاودأ تاطاالاو اهب مصُمسي ح را نفي در تاطاملاو بيدها 4 رعاك اذ

 لشم لرش ىأايْضَعطْْن ءاهناو بضغط 1 .لحرلا طا !او طنا اناههف حرب ساما

 و 92

 دنعْج لاو لاعسلاب هن ةمدسش ناسنناو تست وتاعاذا تف فدع اطءفت طغت نر دقلاو تق
ٍ- 

 لاا يحلب

 تءرا تطفح 0 دكلار مديت طفادق يليها ملا اد اوبًضغلا

 هء و -

 هط وقنم و هلو ةطفاند ددو لمعت ااملمنتا ادقو مد لل اودلخلا اند : اهدصدأم هود لس :و لمعلا نم

 طْمألاَو لمعلا اهطغن 1 ل دع ا الرا ةطوفن-ةغللا له اىحاذكه ديس لاق

 .٠ 5 3 5 #2 و هَ 00
 نب ناك ادادب نروأ ءامى الم 1 : نمدملافح رد م لا كلذ نماهد صيام

 كك و تا ادا ةوادو يقاوم بع 92 تا ”لدقءامم ءالاودللا

 هج مد 2 2

 و ا .نبر كاذكو توماس 0 هللا اغلا طشتو . #23 طفاوناعرهسف باو #

 سلا كأن 3 اهفنايترتتاذا ا اكل 0 اطيفتو طق طع د ملاهزع ءانملا

 ساطعلا امد وطرشلا لا للدقو + يش هلام ىأ ةافانالو هس ذاع هلام نلف لاَشو

 ةطفاعلا لق مرعاملاةطفالاو ةنئاّضلا ةطفاعلا لبق ةواهفنأن هان ]اواه ريد نمةطفاعلاف

 هريغلاوو زئعلا ةطفانلاوةهنلاٌةطفاملا ش ١ هقدلاو أل اق عا ” ةطفانلاو تعاذا ةزعاملا

 اهساطع اهلا وتاشلل صاصُخا اطقعلا ىل ارعالانبالاقو اغلا ةلئاتل اودامال | ةطفاعلا

 ليتقلا اذهاذخؤويالىٌأَقانع هيفطف- .اللثل ا ىفمهلوقوزعملاو اريأ ط اطيفلاو نآضلارشا طمعا و

 ع

 ٍ قلو دير نع ماريو ل ثمة عجب طاقتلاو ع اةدحاو د طم (طقن ( 0

 را تح

 فرملا



 03 نمي
 هاوار

30 0 
3 

1 

 مالكلاريثكر اذهمط اطال و طاطتاهناو هذان 2 .ضرالايف 5 ةديعبلاراغسالا

 01 بمال 1 اور اال ا تمدسمم الكلم سما 01915:0 ءاطلا فرحت يب نولا لصق

 ل 1 01/0 وتو مةعونم تناك اذااطم_ثنتلب الاتطكذو

 معلاوأ لاهو كا

 زعلان رءفاجاصعلا بلص 3 لمعت ةلوذاهطشل

 ول اهي فلابحاوُماا مدل ىلارعالانبا "تي رتادةفاهاع ملابس

 لاق اهّتعطق ضرال اًدقان || 05220- اهريسىف هقانلا تطّشنتو ةينانا

 اسما للراس لا وهلا لو #3 قولا ةالعملكتطشَت « “ء

 هسو 7و
 مثلث مومهلاودلب ىلادلاب ن ءطسشنل :راجلا شفخالا لاقزبا قارات ٌنشولاو وطقنا |||

 نايمه لاك و انج ادد

 2و مع

 داو انوا ىفماشلا د# اطشانلا طش ىومهتسدأ
7 2 

 قات ديكارع هبلانازاددأ زافب لسحر ماوه سمس روس لل اديشن ||

 عجرب ذو ره رمد 00 را 0 هلل فالك دايز ناكفاهماعتإ ل بة ور

 ف < ع
 راع 1 ةيفلا طاواطا نال لا هسا طا 0 الة مراصلا

 اماطملاو رس د ءاباذا وبما طل ضرأو ءاّطن همشعو دعيلا

 رج نءالاق ذويبهلاو

 تنص هاو هم َن سور ساد شح

 نماضأولا اطاط: تنكناو 0 وارسو ىدسالف

 04 2 ا-

 هبا لس للاهل م هر أ ث يدح فو طئاط» لا عجاو لب هوط طانطُأ ل جر واطبطأ 2  طندقو

1 
 م 99و 2 ه8 ص

 لسقو لد :وطلاوه ونفط رجارفنلال_عفاملاةفرافغ ماقادت ٠ نم مس يا

 هئلثملا ءاثلا طاطلاىوريو طئاطتلالاوطلار ا لعفامةب اورففو ةماقلاديدملا لد وطلاوه

 و ا

 ميدقن ع يلا ةييحاس يح الا ١ معان (دإ ا هتددمئُشسلا تطنطنو مدقتدقو

 وهلءقوناد هه نم نط طعانو نع ل ل لمح طعانو اوذآلا ضعبل ناك ف ورعم

 دسالاف مهضرأىق نصح
 9. 1 و .و ه6 و

 رظنمو"اهسأا نود عمسم « طعات بايرأرخدلا تان وا

 و ص 0-1 هع 0 سو <89 ء

 رقشملا بربابسألان ]باو * هنذج سد نمو دوعأو

 دعو ص ص الث ل < ؟«ع

 هيرو نصخر هشملاولد ا ةمودبحاصردُنكا اوه ىو هّذلاَو هسه لعن , وأ ىأهن نصوعأ ا :



 ري ليعيد 1 يا ا لا
 8 ل ٍ

 (طشن) ٠ ' ءاطلاورح * نوالالصق 52
 1011 12131 ا و

 هللا لد ىلا طش ا 3اس | نماسس ناك تد ًاركلامن فوعشد 0000 1

 ثددحهنمواهأ عقروتاسسلا بنج ىأ اهنعهللا ىذرر كح وأ ات امد ديعأ مل سوه هلع

 ىوريواهر 0 . نمينيز 000 : ماهاخأن اكو يفت ف ادع ردنا

 «» مد

 لما و نع و هيك ثنودسحلا نم ناك اأن ءطلا طشنلا قو ا و و طب تناف

 امرك ذو لاهنملا بث يدحفو ١ مبانأب هتضعو هدا يطمن واطشن هطلت ولسة ملا

 يالتشاو ودع راع ؟ًااطشن د هنأشن أ اهءاورقو حل واط ناهد اولاقفاهباق امرا

 رك لخا ندلا ام ءاوتا فتم اطشن توك وندخأو نقنأط يفي اشلاو

 كفرت ىآتطختلا ولعت لاش وسالتخالاك نانسالاب هيعْزتنا" الكلاوع را لاملا ع

 نم ةطِشلا هديسنبا هود.صقىذلا عض وملاىلا عوامل !لققد رطل ىازغلا ليام ةطيشنلا و

 ىَضلا مدع تلا ديعلاع موقتلا ةضء ىلاريصي نأ لبق قيرطلا فسئرلا باص ام ةمنغلا

 وسلوك « اناقصلاوا منم عابر "كل

 هلودباعحأنودةبلهاملا ىف مم وتلا سد هران روكي ةمذغلا عبر عا رمل و سن ماطسي بطاخم

 عمةمسةلا لبقةي راملاوسرفلاو ف.سلا له هسفنل هيفطصت اموهو ٍْص عجابافصلا اضيأ

 نور عنب ممس ىف ن 0 يعل لم هنتا لوس 1 ٌيطصاو هلىذلا عدرلا

 م قاطصملا نمش ررللأ تانةن رب و يزللتاو ردي مولر ناقل اذ 0 لناس "نص يص#

 كلذ لئماهب زم تشم عاسارامست ا اع رلامو ا

 الو ل هيلعاوفجولوئانغلان هاطشتتا امودو ىئصااو عب رلا عمةطبشنلا اشيأ سئرللو

 ىئدا اوعب يلا أ سيئر ناكوةّساشلرءيلعدقا لصون تناكو د

 1 امهوكون مرقلاو ريعبلاكة ف رغلاددع نا ياعم ملضفاموهو ةطيسشنلاو

- 
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 دقو الد معب نأ رع ا 0 لالالا نمةطبسشنأ أوم انالا]ن وشنلا تهد دو

 اوكيلاوابرت ءييسأ ١ تطل ”او سو ءامىفرش ع كوسوهو ىقا ارعمالكط وسلا هوطختلا

 ىهلاق طن تاطشانلاو ل->وزع هلوقفف دييجو ازال طوب اا |نمد رض
-” 

 82و

 دل ىلا داب نم طئئانلاروثلاكعب رىلاح نمط شتمومنلا نعي لبقو يقنع ء علطت مولا

 نمؤملا سفن طكنن هك.ثالملا ىهءارفلا لاكو ”كئالملااهتا سانعنباودوعهنبالافو

 رثبلا نمولدلا عزتتاك اعْرئاسه زيت ىأاط ثنحاورالا طشنت دكئالملا ىه جباجزلا لاك رات ظ



 <91 اخ ءاطلافرح ده نوألاىلهؤ
 : هدمت هتك دج جب >

 هن عاسو اك
 هم

 نمط تدم لرواهنءلزن بوكرلا ا يا 1 اذا شتم برودل-هأو

 6 اذا مولا 10 اولحار 1 "لا 0 لوط 0 طاشننالا

 ه-

7 - 

 دع ثذ موماو

 عطقاذا هوفر رخال "ثاكملا“ نماطشنو ةدّقعلا ةطوشنان 75 امهزلكودأن هناا

 - - مه مي

 لايت ىاأ ًاذلكلا ةطشأأب نما, وه: 4 ءدكلا طم أون مسيل ل

 لاق ضر ىلا ضر نمو ذل لاذلب نم رض ىذلا ون جرا زوألا ط_ثانلاو دلي ىلا داب نم

 و ومحالو
 ىلدهلاةماسا

 ٠ ا

 ةمرلاوذلامو راجلا كلذكو ْ

 2و ع هضص

 بدبس اا قلل 2 هعرك اى واي شك 2
2 

 ىءيريسلاَتطشْنامْن حقات اللاقيو ىدهريعو ؟ىّره لع تقماطتا ا بالا تطس 2
 سو يس

 م طشتلاقيوةرمسيو ةنكم ظعالا قدر طل ٠ نمش ءاطشان قير طشثذللا اهريسىفاهيدب ود مسا

 مظعالا قد رطلان محي رخ رح ايت رطلا اطةنو رطلا حام رطاال ]وقى طيشاشلاو ول رطلا ظ

 م 0 ا ناس فانا فرم 0 2م
 لبابا نع طم رولا يوما د طخاوتا قرا ا انزكس »ع دج لاق هرم واهتم

 هى

 31 د دوما ىأةط وشاي كلاقعاملاقي ةكتلا ةد_ةعل_ُءهاهأل الا لبسة ةطوشنالاو و

 ع -

 اذادقعلا تطّشنو اهل اهطّشنأ ًاواهدشو هد اال :واطشتاهطشا .ةظوشلالا 1 ْ

 ا م ملاشملا طنش وة ا لاح -ريسعبلا طشنأودط وشنان دَقَع

 قافااذ :اهيلعىشغملا وأ رباذا ضد رهملإو ناك ل عىأ ىف ّةع مديد : الل لاق ,وهدقعى أ طاشنلا

 اناكفرعتسلا ثيدحف دال تأ اشو لاقعن 1 ا انك هقيزعهيفع رم

 مدع ١سدأو لاستعن م طش فاك 5 ورلا قع ىهياماريثكوريثالا نبا لاك لس ىألاقن هطشأا

 زكا نو اةماع باربار ةااطعلا يربك واهطشُي رثملاع نا

 ىتمدالالافو اريثك طم ىتدولدلا اهتمحب رذغال طاشنا ولطاش از نور وهفةماش ناك اذاق

 ا ىهوط هتروو هاش نك 2ابهتمولدلا كو ىشورعقلاةسمدر ةطاسشأ رب ل حرذتال تلا

 قوهولاه رسكلا,طاشنا ردع ىنال سي رغلا فى ربنا لاق اشك ط كدت ىت- اهتدولدلا

 الح لح 0 نيالا نيل روس نع امدح, مةدقعةطوشنألالبقو ةبهاو ب

 2 -ه- 00 ب 5 - و 2 98 27 -

 أ هطشنو هتطشن د ةفهتال- اذاوهتطن راطشن هطشنأ نسما رلدن ىتح هي ددمىأ ل محلا

 حامعأ اولصالابا ذكداه هلوق

 نيعلابداع سف مدقنو

 مدعم دك لو هملا

 لصالا ىفادكّ لا امزتعم هلوق

 ىدعم هنأ الااضيأ ساسالاو

 حرش ىف ىذلاو ماللا
 سوماقلا
 طراخنإناصملاك ةالفلاَدق

 هبتك ملا قرطال اكستعم

 ىىيومت



 ل_طالابادك ”رلع«س»لوق

 هررحواطو ضم

 طمطضاذكه سانلا طختلا هلوق
 هنتك كيرختلاب لصالاق
 عم

 | 222 د د1 0
 سوو س

 طحانلاك ل الا هزحاذا د لآن مونيعنر م
 م7

 2 هم

 ىرهزالا لاف هاعورأ ًانوكلل نفسو ارخعا ىلع هيوثيبرشاذا طكتيراصقلا زيت هدنيس نبا

 ءاغلا هدشنأو

 و 9و - و «©# م ماده دك اش 6<

 اهعولض داك وأ أهتم ضقت 23 يللا انا طنو

5 2 
 5م )و هدم مه 3 8و

 ه_عم ”روصاضيأ طيصصلا واطيخحت موال طا طق ءاكمل 1 اماصلاو 3 ميلا او طفلا هديسنأ

 لي هَ

 اع ادب علا طل. .هلاوةطتاهبو 5 ا اند ثو لاعسلاميدش تودوش مل. 5 وو جى

 لعنلا و قا اىلاردصلا نيب ركسب,ءايخال و لقتل ١ نمل شنان دوص اطل وطبصتلا و
 هب م2 َ 55 1 5-5 © 2

 7 : ىذا ريكستملا طال و نس نمتومفتانقلاهمإ تعقواذا طب د ل>رلا امو لعلك

 ارانب معأ مطولا طي (دخ) 5-0 طاغلا فنالا يدازو د# لاقت ظ. لا 75

 7 د "امىاوه علا ىأىردأ وائماعتأر 20 ندى ا تانفقو ترم نأ موانءلع طخقو
7 2 

 لاي وطاجتا لاقي باث كلف ةزو راش 3 شعل ىأ ىل 00 سانل ىأ

 -و ا 004 9م

 ةمرلا ىدلوقهنمو هطخم ل ثمر ىأهطخقت اوهفنأ 1 طخفلا نيعلا باك ىفو

 دل هدو امم هدوص هياسرو نس

 قرازالا فيصملا نادين طم 3 امدعب سرق ذا لاجأو

 ةرع سم يف نا 2

 رعش ف 1 -؟رئذلا لاق 35 طا لاجرلاءاودأ ناو د دار طخ ةجرتقروهنمونأ لاق
- - 

 حامرلا/تويعاللا ملا 1 ا 0 5 ناو 5 ةيور

 وهفرمصا اذا لا ةيشلا قنا * املا وهي دنس لاقي ولاحرلا ىنن : انين اواو دل اص

 ّق و ىو« 8-2 وس يا 5-

 طر هلا ( طر 0 امَهلاقىذلا ط. كنا رعب اا 7 راق لسعلا) هامل

 مح ا دب للاخ داوهو ان 1 فدي طا 4 تشب سلو ديردنب !لاك تمن

 «يقنونلاداهدالو معاذ قون دالوأ تور مندل طسنلا بيدسهتلا داولا حار ميما

 ةيادلا اوناسنالا ف كلدن روكي ل ليدكلاِدَم طاشنلا 6 ا لُيموهو ميملا ند ةلدسد

 ناسنالا طش ثرللا توشعل ن ءةريخالا هطشُنأ اووهدام ذو امرشا هف هملا طشنو 00 0
- 

 5 - ةري

 اااعتم هد>-ىفو اذك صال و 0ك تءلاولبعلل سفنل ابيط اطبشاوهف اطإ كيلط تلد

 هوو 7 دمج 0 0000 و هس

 صالاوهو طاختلا نه لعفم طْسنملاو ردملاو طشنلا ىلع 0

 سمس بدك ٠7

 هياود ا طضنعو طل جرو طاع لا ىنععردصموهو عفروتو هيلا فصول طا ىذلا

 هدو



 عمه (مطخ) ءاطلا فرح هي نوذلا لصف
 1 سس 331917371077153 217031187715 لل ةطقط ا ائاظااظاط

 ه 9 - و. - هه ماقد

 ثددح ىفو نيضرالا ٠ ند عراه مهطابتد الا طبباو هاغاطمنلاوطنلا ىلا ى ةاادان الو ا

 ةضو م وة مهم وحجم

 ح "الاثر دحلا قو طينلابا اوهشنالو دعس او, تلى أاوطبما نب اودع هنعهللا ىطرر ء

 ساسعْنا,ثد دحفو كلم اوراق ناش اا طمنلابا اوهمسنالىأنئادملا ف رخو
 ا للا

 ا طم ءنلا ناكو اهيداو ل٠ النا ميهاربا نا لقبر ترك لات م طمشلا نم شر قرشا عمن حن

 8 رعأل اقف مهنع هللا ىذر ص اونو ىنأ ني دع_سن ءرعالأس بركب دعم ورع د

 اجب م طيشلاك نيخكرالا ةناكو 4 لا ةياسبج دارا هنو فى طب هنوب>ف ا

 لعأ طبدن فاك ىفوأ ف نناثيدح قو امان ا ىلا ناك اتاك ممله راهو

 : ىطست نرخ ارخ لاو الحر نى عشا ُثدد حقو ماشلا طامنأ نماطاست هبا اوريو ماشلا

 داو طبنلا نا ىلءونأ حو ةدالولا نودرادلا ور اولادي رب طسناشاك هسيلع3_تاللاقف

 بيلكلاك 5 اووف 000 امامنأت طاسن أ مهاوقىفدألا مهعج ةلالدب

 ىلثيدسح فو ٌتوملا طشااو حربخلا اول لعجت باذملاتاماكلاو اوهطاسنآلا لع و ظ

 دقورعم ”هلمرطاسلا ءاسو وون رمل لمينا بلع اياب اكاتماعخ ادق ط لانكا 0

 نرو عضو مم طعنا وم - مه اسنيم عئالال !اه طا ءا ءولاةيوءانهدلا

 وسفن ا لافو 5
 ىلع اج

 8و

 ردك انطبلا انيباماهلحابم 5 هتلر جاسم

 ضرالا عّدصِ وس لا لا ,نضوالا. نمتاكلاو تابنلا حور م ا ط 3(
 و م 2و

 ترادبعم وعض رالا تناكثد .د1اىفو ه هع هد ل دقو لد يذلا لن يشل رول

 اهطتنق كاملا لعام س :رالا تناك اضدآثد دا ىفو ادانو :ااهلا :راصة لابخلابهقنا اهتم“ ءاملا

 هتلئنتو كح اطود يذلا طلت تري سا تلال سالما يت ىألابحلابهتا

 اهطنتف تدام ضرالا 2ءامل ل وزع هللا نا سع ريخه نمو لمقتتلا طمنلا ل رعالا نبا ا

 قرفىرهزالا لاك اهلتالقثلاكتراصق ماك الاءاهطشنواهلداتوالاكتراصفاهتش لاش

 نايرئنان ره ىلامتالاتلا امي انيستا امد ل_هطشلاو امل نعي ى ارعالا نبا

 لدالاو لوخلا بصي ءادّدطصللا ىرهزالا 000 نال خدم ناس رع ىردأ الو لاق
_ 2 

 م طغ دقوريفزلا اطعغلا ىرهوملا لاو رفا همم لج او 00 ال اهرود._صقق

 قذهلاةماس .ا لاك ريشا

 (عسأت برعل اناا 7(

 حوت نودب هباهنلا ىفوهو
 مجم همك



 دحما كح نؤنلا مشن وق
 هنآ اهتلثن

 (طمن) 2 هاطلافؤرح * نونلالصف 1

 قهشُتا .ءودريط ىلا همنا ةكن اللا هلت رفالع طم هل « نم ادعنمثد دملا ىو كاز

 بلطي ىأ | 0 اسر 9 ادا كلنا من اذا طش ءاملا طم .:نمدلدأو سانلا

 و سو

 ناك اذا طسن هلا ال الفددسنا اهتطب ام بلطي ىأ ا هتطيتس ب هءاورق ةواهحات و ايل

 ورعولأ ر هلا ضا ارعأ نم رك قرعدن 1 لمان مناك اما. .ةاوروع كري الابغاد

 لمرلا غلب اذاف ىسهم وام أل_قءاملا رثك اذاف طم |لسقءاسمل علو ؛اذاقنيطلا غلب اذا 5 ام رح

 بورق نالفزثبال ودعي ناك اذا لجرال لاقي كارعالا نا املا عيش لال

 عر اطبتااًدسب ىرثلا بيرق لاذ :لاقف لجر نعل دقو مودظعلتد دح ىو لا لمعي ىلا

 0 ومد

 اليئسهودعدجال تحت 7 اورعلا سف صواذا طل“ الن الفوزاجنالاد يعيدوا ىلاد هنأ

 سا 2

 ىلدهلا لاق هتسعيداو 5 وهعذهس نال

 ةهص ءءء

 اهر هوست اهزوح لعأفر قف + ةلاسا طم .دقحاضهبر أ

 مق - ووش لمه

 نطبلا ىّدعي تح ضرعاسروةياد لكونطب را 0 صان مخلابةطينلاوط. ذلاو

 هيلي امم هنطب قش ىلعأ ف ضاسسل ا نوكيىذلا طممال |ليقو طمشلا نين 1 ؟سرفلاّع ردصلاو

 1 و 000 2 5م
 نطماا ضب !سرفلا ناكحاداةدسعو |لاق نينا ىلا دغ_هديملام غفرلاو نطبلا ضيالا

 0 طبت اوهقردصلاو

 7 و د وم 5

 ره ديم ىف ليلا تان ىلع #3 كرما ل ىراسللالدقو

 وسع 75و و 20-8

 00 « اعاف نطنلا ةيالاداست الك

 ءاطس ةامئودطتا صان نآنفل-هنعلامدقر 2 رف الار أر را فاعلاط عا بصل ا ٌضايب هش

 1 ءاطبوأ صو ماطبتةاثو بااوأني- كلاناق ةمنئاسمدس نأ ةكاتلا اك

 شييماك طشااو ط ملا ضاوي ءاطبأ ىهف*ادوسش تناك ناودا وتد ءاطمت ىهق ءاض ١ تناكناف

 حلاو طاسنألا مهوقار ءلادا ونس كولر م 5421و داوسلا نويل بحربدقتلا فما

 نونلا مضن يطات ل بر لابي ىلا 2 نقا ردا نب ب اطتلاب نوني حالا ىفو ىل 00

 طيطتسا دقوناعو نابع وىعلثمط طام او ىطابل و 9 لح .حاكتا ىو ىطأ لقال او ىطامن و
 0 م «ثوده ريع ص وم م د ءر

 لاغير اوبرعتسا يزل لهأر وبس بي ناعلهأب رقلا نيبو مالك وللا

 ظل 1

 ٌ ا ِء 5 : ١ ه
 وشلل. قو هنم ناك نب او ناك امض اس هنطس ىذا اوه ليقو بنحلا ىلا دع صدالو ماز1ا ىر<# ىف



 1 (طبن) . ءاطلا فرخ * نونلاورملالصف
 ا. ٠ 107 لل ال0317 57ه للقب ظل 772 5 2*2

 ل->رلا طام د قولدغاو نع ذا ىأى نع طم لاقيو ةيدعتلل تسلو ةدئازءاملاو نعم

 سوألاقو هيهذ أ هطامأو هيه ذهب طامو هذ“ ىلا ًطامو ةطاما

 ىَأساولصول ان ىددواحابص »* ىمعناف تش ناو طامكى طم
.- 

 4 - و

 مسه ع اودص أو اوعقجا اذااطياهتموقلا طباهتءار لا مويامدسفوا واول اَ

 ءارفلا لاك طانملاو طامهل رامز ام مسهل اوقةلسنببلاط وأ لاك وا اودعاستا ذا اطبامتا وطابت

 ىقايعللا ا ان ل ردملا ف قوسلادشأ طامملا ماودرولا ف قوسلا دش طابملا

 كلذ نع قّرفتلا ايا لصلل سانلا عامقجا ًءاهلا هيغلاتو رالي ايما

 دعابتلا طام لاو بحمل ١ وةيلخلا طايهلاباوذار' لاق هول لا طابملا اود واز 1 طايهلاثسللا لا و

 طمع هدعاشم نم عجرام و تاكا دا 1 رج اما مك ىلع طام ولسمو ىنملاو

 د ضو لاظنلا ٌباَعَللا طاسملا وعاركن ءادب .رمع اسد مام : -"التماوديدشطسموذ رهأو

 ىبشو دحق و ةرعشل أر ع تي اما ريم مر ناكول َقدهنلا ناش عأ |ثددح

 هدو م و

 0 اناطيم تلقت 3 د لاقت يولد اواكدقو ريضمأ اورق

 سوداقلا فود ارم بكد هلو زاخ اذ نم ئبدالبىفعض ميما نس و

 وأب طمض اضيأ ا 3 ا 5 همه 2 سو 0

 توقا.هطضواضيأ ةياهنلاو ايلا (طبن ) هبرفز اذا اطشواطأت لج اب طأذح ْز 3 (أن ) يتلو
 مي ع 05

 ىثءاملاامطسأ اواط و ا طبل اذا طبت دقو ْت درا درركشلا ردقن مط : ىذا اءاملا

 نان ءةريخالا اهطّبنو اهل اواهطنأ او اطمن ةيكرلا 5 طم .ديسابا هبل انيهتناوهانطبنتما

 عسل 0 طش 0 .هاملاطبشو و يك عج اوط, طل اوُةطيل |ءاملا مس اداب ًاىارعالا

 حارختسالا لايثتشالاو ايدل أ الامواربخوا لع هنمطيشتساو هطيسماوطبثأ د قف ريا

 ن.ذلا كرر هلل الاف همهفودداّم>أب نطاملا هقسفلا جرختسا|ذاه مقفل اطمناساو

 ءاملاوهو طمشلا نمدإ_صأو هنوحرذسل ةغلإ ا!ىقهنوطمذتسد ىعمح اجلا لاو مهم هنوطمشتسي
 و م 8 رم 300 ف 59 5 : 5

 رح نيبط ن . هان طينتسا ىأءا ارضع قطب اكلذن . ملاقد ١ ورذ هت املوأرثءلا نم حرك ىذلا

 2 دووم ل و9 ساه

 ىوذغا ادعس نب عك لاق ترذخاذا رمل ارعق نم + .ىذلاءاماطيبنل و طمنلاو

 ا ١ 95 1 ه 0
1 

 اذكهوه ناوهلا دنع هلوق بوطقن وه دعا 20100 ل
 #7ن عوءوذ

 ساسالا ف ىذإاو حاصعلا ىف هلعردق لءدالىأ 35 هأ ار :.الثالفلاقيوثمسااذا 3 ىهتيكرلل لاقي وداد بدر قكوربو

 هرععم وينك ناوهلا ىنآ
 3 : نن 5



 ءاملاو لصال اى موسمه

 ار ودعم وكت مك ىلع :و

 6 راش لوق هقفاول و

 ةروصةمرسكلاب هرم واقل

 نوكينااهنز ولم هوقو
 ااءالعفنوكيناو الافعم
 رظنافةدودما موك سان

 دملاورصقلا | مفلهر رحو

 هعصعم مالا !فكوأ

 ادك :ملاةطاقملاو هلوق

 سومانتلا حر شوانهلصالا
 رك ذدقو ظل ف قأسو لاق
 ”راههملا نيسلاب لامه مايتسالا

 هءتكر ر حو هلهك.للدارعو

 هءوعوعم
 و

 سنويدوععوورج وبس تموت

 نك

 (طص)  ءاطلا فرح *« مملالدق نك

 7 وم دعس سا 286

 أ ههأ هتاطامو نآشلا نم كلذكو زنعلااهعضنام لو ىدألا طيلملاو لذسلا دل 4 طيلمنيذحلاو

 بوقعيدشتاو طه أ لثمهملع ش مدرال 58 اك بنر فرغم ذا

 دو 2ع ك ن س

 0 نكي لاش ح قاذأ 5 يقام

 «|*؛|هىنزو : 4 ٠ ب .٠ و 0

 لاعاذا«الف الف ما قيودا شير عع نكيرلاذا هسا طل هور صان نملدب طيس

 لق<ىلعونأ لاق "هلوسلا ضرالا ىطلملاواطملتل طلملاقب اند رخالا هو تن فصتاذه
 لاقيوةدهعالي عببلا وشو ىلطاماو ىسأملا هةعدلاقب وءالعف نوكيا والا عمم نوكينا اهننو

 نى طرملا لمى رطاملاو :فىحرالىأ ا طم هنن اهزعح لاقيفاذك عشومما ذالك ىذم

 موسم )و مدن د9

 اناطممو ا م طاع (إ أ راس ير مامشالاو ماتا دعشمةطاسل روجسفلا

 اذاتطمأو هنعٌتطمو دعنا ىأد عساانع طم ةيقعلا ثيدحفف و تشساسنو 0

 هنمو ىريغت طم اوان !تطم وممالا لاو همن ىأهطم أوى :رغتطم كاذك و 00

 هتيحكت ىأَقيإ دال ع ا اافإ تامل تدميفو لا ىذدألاًةطاما

 ىذالا هسنءاولطسأ ةقيقعلاثب دد>-ىفو ل ندماسهبام هيجل 00

 "0 املا“ 7 قع طامو ايمو طابخفم وقل لاق وع يعل ايمو اطداأو

 لقثلا طمسو ةبدعتملا ارغلاعفالا 1 ىلعهسّةطمأ و هيٌتطم ا و

 فو هريغن را طابا قالا ٌى-ءطمأو طم هوماتش ىأىذالا كعُدتلا طامأو بلاغلا ف

 هّللالوسردب عضوم نع نمد طابا ردبثد لى ىفو اه ىأ كربانعطمأ ثيدس ملا

 اح اهم ا هدأ نملاك ماهر هفَدبا رادع هيد كادنقو لسو هيلع هللا ىلص

 هاحهطامأو اط.مىذالا ام و بذاو متن ىأ سلاف رخ ”[ءاج مث طم 1لاشفان لاف نالف

 0 هعفدو

 اهدار ولبس لاصو و 4 0 ل 5

 دلما ءاورو #* اهداكولابح لوصو * ىوربو ”رلصولا ىلع لسا لج هنالثتأ

 كوري ولصاو عضومل صو غضينأالااطخيوعو مدس نبا لاق 5 اهداكو لابح لصوو»

 نبا لطابؤهفمسفالختلاق نمولاه ىريغتطم أوان تعم ىبمصالاهياهداو عير ركل صوو#

 طامو طامأل عن ى طبت ىطممأأ ىشعالا تدد .ىورولاق عع طمأو نع طم فار ءالا
8 1 

 مدمس

 ينعي



 6 (طلم) 2 ءاطلافرح *« مملا لصف
 تك يي يي يبا

 ابهبحام مش نيحهنأءانعماهمسي علما قطب اعدل فيديا ريسفتو ةر ا مريدسقتلا

 كلذدعب اهيف ثدحامىلارظن 9 وس ثرآلا 0 ص اصقلاماهيف ضي معةعاسلا كاتاه نادمْذحُو ول

 ىطلملاىدقا ولا لاك قارعلا لسع؟ ل اوقو» سدا وءالعلا ضع اوقاذ_هوناصقن واةدانز زنم

 هن لاقي رعشلاتود4ل نا رلاءظع نيب تلا ةقمق رلاةربششقلا ىهءاهلانةاسطأملا لاقي ورودقم

 ودب ىتح ملل اقرخت نا ىه و طم خلاق ةعضابلارت ذاملفارصشلارت دنا ىارعالا نبا نع

 ىطأملا نم مما نا ىلع ديىلارعالا نبا لوقو روصنمو أل اف ىطلملا لوقب هريغلاقو مظعلا نما

 ىردوملالمهأى ربنبالاك ههتةصآاذائ ةلاتم مطل نم 31 اكةيلصأب تسيلاهناو لعموم

 فاهرك ذولاف هع قر ةرشق ملخلا نب واهند ةكش ى اسال ىهوىطلملالصفلا اذهنم

 داطلماو هرصقتلا ى طم ريثالا نبا لاق ةصضو ماةيد 0 ىطألاقاصُتلا ثيدح وى طأ لصق

 فنالا وةيلص أل دقوةدّئاَ دوم عن هسو سأرلا مظع نيب ةقيقرلا ةرمشلا |

 قةوقو قانا امومسزاخلا لهو لاق هشأوه واه علك ةاطلمل وىزعم ىف ىذاكقاملالل ْ

 روخم لماعن ن 5 أوىذقس قلعتيالو لاما 0 ا ماما فىضش ثيدحلا

 حاصل 5227 وم ىف آباكف و هنالمس واهم لاح ه4 هلي همم 3 اهيفىنذشي للقهناك

 ل دوش نيم وملاةَسشي اقدر امال اذه 6 د-قورادلا ندسو لمخلا ف 2

 ىف ىءوموأهرك 300 اروهملعحو ماللا ف ىورهلا هرك دريت الانبا لاق رجلا

 مههثأب ىد طاطلملا اذه موزاي : مه أفدهجوهللا مّرك نينجا ةملصأ همم لعحو مهمل

 اطامأ طامدقو هتملال اوهسارالو هد مح ىلعرعبشال ىذلا اطكمآلاوتارُقلاَي طاش هيد يربى ةرمأأ

 م 2 هو

 هدسد ىلعر ال ىذلا لجرلاطلُمالا ثدللا ىلا رعالا نسا ن ا عش طم ةطلوو

 دو

 نيطامأ ل حرو هسأ ارفإلا ةيدب ىلعر عشال ىأ طلما سقنب ف زالا ناكو بحل اوسأرلاالا هاك 1

 م ط مألا لموهو طاملا

 هدو 3 سمع 3 0

 تطامأو مح ءألا م ما قرد *لاعسىا زا و ين اكلوقب

 الم ىهفتد اعاهلكلذناك اذافءاملاب ب طبلابة عما ودهيلع :رعس ذل وتقلل هه يهوا خنق

 5 . . 55 57 2 9 ده 3 1

 0 ءأ ران زووهورت دمدو دهن[ اطلملاربدقتثمللا رومعم ىلفلمةضشو ىطلملاتي ارىح

 0 طسو ف فرحوهوربعملا طاطلم ١ نمار مالا دنا ةامهسلا ىو اللا
 ا طاطلملا



 لصالاباذك لا ىاراخهلوق
 2. اي 1 0

 ح رشو] مو طب !ا اذهب

 عجاربلو سوماقلا

1 

 (طلم) ءاطلا فرح مملا لصق 1

 ٠ قونادّسعلا طالما .اوبيذهتلا فتك اودع مالم بجبل و بنا مسماب ىيعم هنال طالم
 اريعي فصي هزسارلا لاف نيبنملا نام آد ,ًامهمالرعبلاادضعطالمانب حاملا

 افوح أ عارب ارا انا * اطل ذا هطالم الك

 :حارلا لاف [م5نارئاملا الوادم نيهئاط اولا
0-7 0 

 ديلا لاطاذا سيلا ع * درحريعءليماهيف* ا

 1 ار و وذا نعاس مطالمالك 5

 ليقون ادم أام_ه ريعيلا ىطالماش اواهلاسممو رك رركلا نيس ءام ناطالاارضنلالاق

 | ىرنادشنأو طالمنب ادحاولا نافتكلاونادسُمعلا طالما اوهافّتكر ريسعيلا ىطالماشإ

 سادررمنبةنيعل

 ه2 م 9 ل و 0 1 قم

 روزملا اشم نعانابفا ما « تآقرأ ىهاذااههطالم باكر 3
 وة سو
 دشن لاو ناطمألا ناطالم اون ادشعلا اطالمان !تيكسلانبالاثورورلا عضومْرَْرملا

 را نطل اوال * هنأ ا مْتماامتعادفل ىلالكلا

 ماس, شيخ دشنأ اودمحور زواخس ىعيدر درامل اسر راقلا

 و م و ووس 2 0 م

 نايس ة عشا سدر عدس 5 9 ىب برس برسلان ظأ
2 0 0 

37 

 طالملا ةرئاموُذ ادن #3 ىبؤمتارطلا باص

 2و

 لاق للم الفو العزب لالسهل لاقي ةدسببعو لاو بعل نع لال_هلا طالملانباو
- 1 - 

 لاق وهنع طقسا دار املا سر رطأم1كلوقن هبأالو بن فرمان ملا ىممالا

 ئتالدشلا | وشمل الملا الا طلت اوهو 1 طم مالغ
- 

 نايشيريمادق طي نيطم 1 هلك هيختابثا كر طرام

 نس وحلا مكنايّسلاو ل طلخرمما ءنيبكللا لعن روكمىذلار وا نايلاو وقف ةرلا أجا طأغلا

 المان .!نيدضعلل و اكؤلماسي ا[فتكلا وبكنملل لاقي هنأ 1 لعلم ادتيبلا ادم وى را لاق

 برعلا نمد هات !اهولاق

 5مم ىوممع

 للا دعب ةماقلا معي #4 لقد ناك س دلاهاةس قا

 « لدج طالما زاكش 5
 مث مم“ يه م هس

 قىنوف اذه ىلع تناك اذاف لاق ءاهلائاشلم لبق وددنع و لاق قاعمسلاحاصتلا نم ىَطألاَو

 ردقتلا
 ا 3



 30733 اقتراح قتلت“ ةهويتتور» 111717077277 725751/191137تاع يلا

1 

 20 هم هم ى نم ني 3 م 9 زو 0

 طقمو لظلا طمهلاودند_ َْس هاير خو ةدكلا طقملاو لبق طوسلاهطقم لاقي برضلا طقملا لق

 اناث لثفاادىدشلا مغصلا لب | رسسكلاب طاقملا ىدنع ماكس :ردو هن !*ةؤ تنكر قدعادَو ٍ

 ا طقاملاواهطمشك اطقماهطقم ىئنالارل انلاطقمو ىرخ أر ةىلا ةبرق نملماخلا 1

 اهلا الانا ثددملاىفو طا ىأ طن اخ اهيطلسع عوكاذ نموه فان تامطالو ٍْ

 عزنع  (طلم) ١ ءاطلافرحا + ملالصف

 همس سوم ١ هلا ؟ 7ع

 طمهلا ضع ناري_لا عنل * طقمو ةزيعوذهاول
 5 - - يس

 000 م هم <

 صرالا اهجبن رضاطةماهطقع عوز كلا 1 1 يعرب 2 امو اتم لح رلا

 ناقد[ ةدس ندم .وقيداكت ريغص لمح طاقملا و راغملا ريغصلا لسخلا»ب رضا طم اواهذخأ

 ناك لثم طقم عجب اوناك نأ ليطاوهلمقو * اطاقلايدم ضايسلاَن ' م *«حبصلا فصرت يو ور
 2و2 ءس

 ىذبر+ ثيدح قو هنمرولم املا لثم حا امتي و اماقمامدش 5 هطقعهطقم 9

 3 نبا ١لاق 2و هناكم نمولة-١ لمسلا نارا رت مساك ةكممدق هفنعهللا

 نال_-ةبرعلالوقتو لوملاىلوم امقاملاورخىلا لرسم نم ىربكسمل اوه ل بقو رك |

 اك هوو روسو | هس

 قدعمديعطقاللاو طقاللا دمعطقاملاو طقأملا د يعطق اس ا طقال امني قاس
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 قامو ىزاخلا نكس ىلا وعام وخد مبا نمهتلق:ىرهوملالاق

 1 اريسعبل اطقاملاءأر هلأ اديرشالاز انه ارهىأاط وق طقمدقو مزا رازيسل الا نم

 دي هللا أما ) املم )امة ودامهاش ٌةَطوُحيلاَوٌطوُعمملا ) عقم )الز هبال

 دقو 1 اال رالالقسسا 11 «رس هن بهذ دو هيلعأملا الا ةهيلا عقديالىذلا لاج لا نم

 طئاخلا طامو اطلم تكامل نيطلاب طعنا َط الماو طول ا نم طاماذ- هلاقب اطوامطام

 هج اةفص و طن اك اهب 32 ع هوءانبلا قاسنيب ل سعت ىذا نيطلا الما الممول

 ووو 0

 امهنال كا اهمنابخملا ناطالملا ماو مد قم ىلإ .امرانسلا بج ناطالما راهطلا انمىأب رزبالا

 طدلملا نبا و طالما لبقونافتكلا ناطالم ؛اواطلم عمت وع عالما مسوس امدق

 كرت داش ثان عديل طالما باعث لاق قذرملاو د ل اوبك فتكلا

 ا نم سود ظرع

 ىدعسلات ا رطقلوقىفىرهنزالا طامعجملاو 00 طالما ساسو دش عندي 3

 م2 و ةم

 اهلي ناو 100 0 ولضا|هّيناعأ نوح

 شلل بوكا انال و راما سلفا ينج نماهاقف سعال وع طلم عمكأ طلمىلا ل !اه

 سوماةلاىف عفديال هلوق



 لالا فوهريصلاو هلوق

 وه و بذعك اط ويضمءأ. لاب

 سوماّقلا حرش فاض أ هب 1

 ع ولا ءانلامشملاىىذلاو

 ررحو هاردش

 ىفطم_ض اذك طغ هلوق
 قالطا ىذتعم دو للصالا

 ررحو بكن ان نم هنأ دج لا

 هعبصت هلك

 ىذلا مازح نبميكح هلوق
 ةبواعم نيريكح مدت

 ىةاسإلل عانت فدصملاو

 ها نيلخنا

 لهل ا لا دن نيا هفعحأ ؟ زب لونج 0 يب" ك١

 (طقم) ءاطلا ف رج دع مملالصق 1

 س دف ارح ع || وقاطم قي نطعمواهعكن المعي اهظعم موحاكنلا نهد ريما و وهل عدس

 هموعص .2

 رغف هةنسسللدت روك وقاعالادب نزمددال ىتحهيلجر سك و ادب يزم دجال د همعمض دع نأ

 9 هود

 يع د_>-فو 33 الكاب معاج قدسي عطور هدي 0 طالتحالا

 0 رود

 د 1 طرعمو نوقو رغم سش ل ل طمعمو 0

 ىا رلالاق
 ىلا 7

 ادمّدمةناكانقاطمل ب وطلا ل-ةولوطلا نئاملابسدل لب وططأاطغْمملاو د ماو اغلا اطشع 3

 ريصقلاالو ايما ليوطلا, نكي )لاف ودلع هللا ىلص ىلا مالسلا هيلع ىلع ف دوو هلوط نم

 ةيناثلا ملاديدشتي طغمملا ىمصالا ةعيرناكهنكلونئاسبلا لي وطلان حب. م)لوقيددرتملا

 ريصلاو للملا نيب طعم عام #23 فرع عن مل الان+ ٠

 دلك حم وون ا رمصلاكنسللا“ ىلا مدي ممضعب صخب و هلم 1ك 0

 اهيفع زنط لثماطغم طي سوقلا ىف طةموَد_ةماولاطاًط|غماراهنلا طغماو لوطلا ىهاننمل

 «سوققطغم امد ليما لاو رتولاناهدماذااطغم سوقلا لجرلا طعمو هريغنو مس

 طْغمّتموإ_دأو هنددماذاهرعسغو لبحلا تطغموم_مسل ادعسلهدمورتولا عنف قرسغأاذا

 ا ' رعباتم مل اورام مهلا نيا لايو مل وام تيل ةفّدعو اطملل نونلاو
 ماض و

 ونألاق هبعبضد#نأس رغلاودعف كلذكو طخ «طانا الا ندد ءاطغم# لاهريسلا ىف

 مع ا موض هسو#“ ف ع 04 دك دبع سو

 يس 7 ريفاديب مدل ى يع زنا ىننالاو 0 سرفةدسع

 1 سل جس طالت ريغ هنملاذنوكي مقالا دي دجال تحتل فار

 اق و عفترا ىأرالا طقسا و هيرب ىف ى 1 د وهعأ وقَدِعْنأ طعما ةيهلاكو عامقجا ىف هملجرب

 ) طقم ]) زد د داو دب ردنا لاق رابغلا هلتقىأتاف ًطغتف لع تنبلا
 م )و سمس

 هقنع طقم

 ماظعرسكش . ىداهبهّرفاذا هيرقمواصقلان قت تعتسواهرسكاطقما طقم اطقم

 ع از نيم يكح شي د>ف و اطعم الملقو هاظاعاط ةمهطقم لح رلا اها 5007 وقنعلا

 ل .ه

 ىوربيو + طمعا ىفهيلا غل ”نأوهو اطقم ىحاص تعم لاقي اطيق ةئي اطقم ماقفدن :عضرعأف

 ىلدهلا بدء>ول لاق امهحرذطسا ىئ 1 ل حالا طّقعما وم3-2 :د_ةونيعلاب

 يي - 2 8و هس 20

 ' اميالاوذو تن موقت: 5 طلب ةماسا ىفلانبأ

 وأ



 كلا هع ف

2 
 نا

 ؟ىخأ (طعم) ءاطلاف رس مملالضف

 ا :
 مص

 لاقرتكتلاوهى طب .لهأ لا بهذ نزيزعلا ليزنتلا قورتلا بشلل اطمطملاو عارت

 ىلا اسد هدح ىو لهب تازثو لاقط روظ ىول فان اوه هرهظلا نالرتضتب ىأءارفلا

 وسو

 ىعكالا لاق مهل ا مورو راف جمدشو اطل قم تشماذا سو هيلطدقل قل

 ا ل ىلا ق نانا طورت االول 1 ىطمطملا هريغو

 ىلع 5| كازكح و ضل ننشر نَمتنَظ بهذم هيبه ذهنأف طرطماىلا

 رم

 مو رتدمتلا دودمم ملا ضب ذبءاطن 231 حاصعلاد>اوُدملاووطملاو طآ[اوروص:مون لاك ططقلاديرب

 اهلل معّت_ست م ىلا تا ارغا سلا نم غو ردد ودم تلاد توات اص وئدلاق نيدبلا ٍإ 1

 5. سمو 5

 موو دمى بذعي سعشلا فهى لا . خه هنا هنعيتنا ذو د ىلأث د دح قوربلام :

 دوو سس و« )و

 اهاطم بكري ىتلا هقانلا ىهو ةيطم عجب لم ازاهئ ىلا تك رتوةعز ,تثهد>ح فو سعشلا ىف 0

 قو هدماطعم ل ءلالتعم دس .( سل عاهل ارسلي

80 7 

 ددسعول ؟راور كلذكو ةمعمل نيفلا جلا لوطلاف فورعملا ىرهزالا لاق 00 طل

 لاق با ارتىالاقتعالا باك ىفهنار رةانالا ثمللاريغل ءملا اذ هباطعم عمسأ لولاك ىمتالا ل

 0 ليوطىأ ظغمو طعم جر نالوت هد ىهمتلا هللا دمع نبت الفوديزانأ تعمن ش

 و 8 همس ا ةصاع © مر

 عورسو ضسلا لا الا ٠ ني رماو دك وكودا ىععد هلو نعل ولات اك نيتغلانوكي تدعبا :

 م 8 مس ود ه- 98و س كن 5و ف 3

 ام عمودع ريب هكر اهتز وبما فيسلا طعمو بدا طعملاوهةصخرلا ناضقلل غ عو ب ف

 ع - 0

 طععو طمو طعم ان د هلا ىلع هلو هل,هسال آر يلع القل 0 ارهئاعسللا عيش

 3 2 جس سس سل و هس

 لصالا فادك لعتفا هلوق هطمعءوطعمودر ا ىأ هريغو لم ا طعما لاقيو ا ضرعب ءاد. نمطقمو طرت ]فاول
 7-0-0 ه6 مدس قف 6

 حادعلا فوءاتلا,سوماقلاو ءارذ لاو ارعشلاو ءاطعأا ةوسلا ءانعأ نسور وت ترباطت لبالاراب 52 ةوهقفش اطعم

 نوثلانلعش ا

 ٠ 1 لاةبوضرالا هحو ىلع لدوطلاوه لءقوهرعشهذع طقاست ىدلاوهورعشل لسلق طعمأ ب نذو

 ملا َتاذّسدخ ولمسات: تدل فو. ءاطعم شالاومرعش طعم لاس الو ل١
 ُ 9 و . 00 : #8 ل

 ُكلذب ل يثَعلا ىل_ء طعم صلو اهفوص طقسىتلا ىهءاطعمةاشام ماك ا هعدأ اذا لاف انام

 ةطعموا ًاواهب تدن الع ءاطيعم ضر و و طعما ل حرو 1 اوم طعمالا بثذلادهمشي

 وأو ةلاعُو داود فانا كلدكر هسح نمدحاولا ص ناو ةقرعممل-ع هر وس ” طعم ىئذلا

 الجت

 (عسان برعلاناسل ل سلا



 ىفاذكض رالاط_ثمءاوق

 طرطملا لهم حاصل |ىفهلوق

 ح رشو لصالاب وهاذك
 ةضسل ىفهارولعاو سوماقلا

 ىذلافالاوح راشلا هدلقو

 بطلا ةطسانمات دياب امف
 هم ا * ه

 طئاطملا ططنأو

 (ططم) 04 ءاطلا فرح 5 منملال ضف م

 افاشملا نذسهلا خباسالا رن نب كرش قرا اخرا ماظعلا ىهواهرهظٌت امال
 ةكسطُملا واط رعلام .كلا تكلا طشموهمدقرهظط ثمرسكما لاقي مدقلارهظٌتاصالس ى همم و هو

 طيب ةو بن اهب ىطعل وّباصقلا اهب اب ع : وا رهاسهطسي دوىف ةونانفأابف

 اوهلوق هيو قسبقدلا ليوطلا طولا ليا ًةقدو لوطهمف طوس لحر ونسوا

 ريس يضع موس ه سس ع زر 27و

 عذجلاوأ ل اوشلا لب رلأس ءن 1 طل لءقول م نم تنسخ اطشم 0 اع دوق ةوشسمملا

 8 مذ أم واضرب اةغلدجتملا ءاظأ ايمدب تلفشمفنصملاز ماشاف اواو هدف كلانس

 اًطمولدلاب طم (( ططم )) ءاثقلاءا ا ءارجابثذلا طممهللاقيريغصتن طشملاو

 لخدأفءالطاارث ةوهنعمّلا ىضررعثي د>ح ىو هدماطمهسمَبدلا اع ىامعللا نعبذح

 1 9 ميسم ص دهس

 نيم ا دمت وات نإ هن اداراددت ىأ ططعي هع ا ا

 ىأ هسجاح طموهملكت ىءّدماطمهبجاحطمواهببطاذم هن 3 مدل ا

 هام تهم هس وساق

 هيج ان 3 ”اطلا اودع دو وهدمهوطخ وهطخ> طمو طعطمدقو وطخلا دعس ككاو ريكس و امهذم

 همالك قدمه قدش 3 90 د وطن ومالكبلا د مةطمطملا اوامهدمىأ هداج طق ملك 3 هوا لهدم

 |ىفقيرئاحلا ردلاهملاٌةسطبطلاو همالكوهطش ىلا واذ نيمو دسم ططملاوهو

 م
 م 000 مَ ة يدم

 طقرالا دمج لاه طئاطم هسعجو ةغدرلا ىشهل قو دتعو حرامي ىأ طط#, وهف ضوملا أ

 دب 2

 ءاملاةطبطملا ىمدالا لاقو طظيطملا لمس حاصلا قفررلا ادهوو اطال لسعملابغلا طمبح 35

 ءاملا ىهطئاطملادرنو طئاطملا لك ًانانارذعأ !ثددج فو دش حاس ىأ ططخت نيطلاهسمف

 ْ 7 يرطوخالبسإف قس ردكل آملا نمةمقبلا ىه لب ةوةطيطم هن دبخاو نيطلاب طاّيذملا

 كن دينار تاو طاطمو طاطم

 5 س وس ةهم» 7 و

 ايولساطاطمو ىرشر 5 ايضناماذا ضوعلل تددسعأ
 همس همس 5و

 ندرال اىفباودلائاوقرذ- تااومأ طل اطملاوريعبلا اهب ىنعينأ ًاوريعبلا الص اهبوعبدأ اروح

 4 ًوغادرلااهف منجم
 ءودو و - ى دوس بوم

 لالطال عفمتسا نرالا نب 0 3 د نمةفطنالا قد هل

 لوح ن 10 معلا أ 20 اول عي نملاوتلا طا ىارعالا نبا

 نغرودقم ىو هلئاذه سذلفكل ناك نافءاوظملان موه لاقو ططقلا هل صأو فرعشتلا

 م ارح



 ك1 (طشم) ءاطلافرح « مامن

 #23 اميغشلاو نجلا امنبرسشب 3 00 أو ضوملا ىفقيبردكلاءاملا اطبسلاوةطيسلاو

 دشن ةأو نةسمفركبلاو ضو !ندب ى :ريتاملاةطمسملاو رعت ؟لاو و
2 3 01 00 2 - 7 

 طلاسم حيرحر نماهدمع د طن اطم هاجس ةردط

 95 © سمح

 لسع لاقن ,وةطيسملاذ نمرغص أو ةطيسم ىهفريغصل يسب ىدا ولالاساذا ا وبالاق

 ان سوات 5 : الا همن رشاذا ”هاميسامواهيفامح رضاك عبصاياهيفامت لماذا

 وهلم )» ةوصرص

 طلو فار ءالا نأ نع ذه مالم سلو .امحرختسيل زنة اطسمهطسءبوثلا

 رب جلاقهحر ماىأأ طرفا هنوطيام طف لد ءالا ءاعرت يصرح

 امالَلاَتَدَنو 0 ما اهلدأح قرتةضماح طنا

 تبلا اذهىوردتإ

 امالّقلا عر رو و طسا أونم ب اطسام عب رثةضماح طنا

09 0 2 

 زي ماذق 0 كتل وهل> ”راطشمهطشتو ءودط شعهرعش 3 3 ع

 طشللا أئس م < ىلا ةطشاملاوةط وسمى شم ا ده ةارملا تطشما ل
- 

 هم و هدباص ع و

 لثملا ل وهول ملل لاقي وةطاشملان لات راخلاةطاّشملا وةطاشم هتف 15
 - ا < 8 7 8. ١1

 تلق او اطاشسو اشم عحلا 0 ل وطوهياشماف طْبملاو شا ان

 ناسي نيرا ش
 ه ذو 4

 عرقألا طاشملان ءلاجرلا ع 0 5 2ع ىنغىذ نعت تنكرق ظ

 2 :ًاوءاطل اديدشش» محلا ةعبازةغل طّشملا فو ثيهلاونأ لاك

 00 رووس م م 6 2

 3 الا طش نعت #23 مكنءاينغىنيسحأ تنك دو

 - - 9و و 217 7

 رصقلإاقشلاو مل ولجرمل ردكماو طشمملاوطشملاو اطشملا هنامس | ق لاقي و ىربنالاق
 انو و يىرم) و

 طم ىف لعحو بط أل سوه سيل دق لص ىلا 2 دس ىو حرملاوتحلاوذللاو

 و
 7 هو 5

 دلو 0 رستلادسنعةيعللاو سأرلا ن مطقسد ىذا رعشلاوهالانبا لاق ةطاشمو

 ننال ممل سم الا تامسنموةدحاو ةطشملاوةسلحلاوةبكر اكشن هر

 5 قدعلاودملا قنوكت ىلءو لاق امدملاةر وص ىلعريعبلا تام نمةعم طش اوددسس

 اس طوس عربعبوءايشالا هذهةروص هيلعنأدي ىتامناففاط! ل اووأذلاو ط.ثملاام اهب وسسلاف

 مقلم مخشلان م اناهمالا لن اهيبئاج ىلعراص تط سمو اطشمةقان ات 21

 2 الإ دي
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 قددز وألا اهب رقت هل وق

 نيريمذلاربك دش دسةدأم

 هت حاصلا ىف كاذكوه و

 هعوصحم

 لصالا ىفاذك نيهدو هلوق

 ْ سوماقلا حرشو

 ١ (طسمأ) ءاطلا فرح ميملالصف 1

 لاو باذ_هالا نودوبي ٍرقتلا قوفوه ىصالال اه ودعلان مد 0 امرملاو هاذا اذا

 تيدنلا للا ابادستاو ه«اربادشلاوى امام

 2 وع 2 7 0

 لوس( اهناك « ُلدتْعمواو ىطركا اد رش

 ىرييدلاورعو ا دشنأو مرام عمبباوقوذلا نمتعيرمسلاٌةطرمملاو

 اطياف اصلا ليللا نسمي « اطراَماَصاٌمىدرتادوَ

 رضخالاٍبوثل اوهلدق :وناكوأ فوصو ارش نمسك ظز طرملا ماو مئانلاطراخناو 2 ا
 نعي م 6

 نيك ا ئاسن ورم صرنا سوديلع ها لعن ثيدح ا د رم

 ىبنلاناثيد_طاىو ديوب توارخ > نمناكامع روفوصن منوكب طرد اولا

 هم سمو

 الئلانم ةرعبامنهطورعتاعقلسءاسنلا ف ةريمابق ةردفلاب 00

 2و

 ليعامهذدرنا وامل ا طرملا فو ها رع مدلا قفاهان 0 ظ

 ب انقاو طار طرسلاو ا ارطرمل ذولاغلل لاقي وطب هرغب وب لكطز زملا و عراقى أمهاسنهلوق

 عمتج لعفلا طيار رع فيقال اح قسد لح الخيش دزوأ اسس
 اهجرف هدب[ ثد ا اطسماهطسع سوف اوةقانلاط سمو 3 : اراب ارض هرثك اذا دو اهجرف

 000 املس ةاودسنم مقل ىلا لفلم وهواهرثوَحب رن :واهءام حر ذتساو
 اهطسملاقي اهجرنممءام طرق هدياهحاصلخدأ يئاناصحةعر كلا شرفا | ىلعارناذا ثلا

 7-5 لف ىلارعالا نبا .تصملاو طسملاىفءاتلا داطلا نياورقاعم جن اتوا اهاسموا حمم
 ص هوه 27.٠

 ْ ويل و ضوحلاىف قيبىذلا ردكلاءملا ال كاوةطيسمل وعقلي نيهدو جلو

 ْ اذ هلاقف نيطلا ففارعأ خيتما كلل الا عا ركن ع نيطلاءاه ريغيطيسللل و اهنم

 مساس واهد سيف ة نجا الا ّيلااماهيلا لمسة دعلا سلا وللا وح ميلا
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 و

 ىلانوك_: ةمكرلا طمغبضااديزوب أ | انا ريتمولا 5 ع لماملك كلدكو طم دوم

 إو هدر فةيذس ءلاءامىلا اهؤأم لمسسدو اهزامنّنيف نفدنتوأ مسن ىرخأ ةسكر امدح

 دشنأو طيسملاو طيغضلا

 اظيسملاردكنشعبالو 2 طمغضلا نجلا ءامْيرْسي

 م



 ا

 لاكو ماسلا نمور .عجباتم ىَرسلاو « طال كرس 0 بلعثد_كنأو 1

 ىلدهلا |[

: 2 
 ثايفس ىلا ثد د>قو سد ل 5 نمالخمهسلا طرعو هعضوم فر وك ذمتددلا اذهح رشو

 طا رع ىهفا,مداعلا ذناك نا 0 17 رد طقس 1 رى دو ةاذغلا تطرشأو طار .

 ماعرعشالن اذالا ل_جزلا ةناعابناجامه لل قوةناعلاوت رسلانمام هش ا

 1 (طرص) 2 ءاطلافرح « ملال مف

 ة ل25 9و

 بوكْسردءرا 7 21 ما تس امزلا ٍبيوْنموْلاو

 و مي ل ه سو د

 ابيل
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 5 نحنا لاك ارو ارسل سلا املا

 رمال لاذ د مروا اك وعيت
 3 ماد سس

 هديسع و هموم < 5م

 فقام مادي ومنا 0 ليقول اك سراوعآلا
 2 سس يد 0

 وو <

 نآهلناحر لأ ل او تقرغتو تراطتلا الارابوأتط راو يي أ مويلا امس

 ىهذةداعاهل كا ذناكن اف هيلع : رعس ذل و منيا هتقلأ ُط رق رواها اودقاَي اتطرمأ او أ 7

 فقالا ىل» ا كلذ قوف نلبسلاو ىلا ةفشلا نمقرعامناواطيرْاو ناواظرماواشيأ

 ةناعلاوةرمس كلا تماما واظن رملاو اهنآعن م ةقْمعلا فنك امال ا ضعيف ناواطير ماو

 الامثوانسعةناعل اود رسلا نيب ةسقيقرةدلج ىهل_قوقر راواج نوران طرت 7

 امهملعن الا قا م ىفتاقر ر- ناواطب رم ليقورصقتو دى هونت ىلار 21

 عفرو هنأذا مس نسر :ومالهنعهللا ىذررعلوقهنم راد

 ىتلا ءاسمملا ىهوءاطصريغصت ةرغصمالا |مماكّسألو لواط رص قشنتن ات شدا هيوص

 رجالا ناكو ةناعلاىلا ةرسلا نيبام ىهةدود#ءاطنرملا ىمدالا لاكورضصةتدقو اهلعرعشال

 ' رعاشلا لاك اطرالاءاطب ركوة روصقم هش لود

 لابطااهنعّعردلاَتّضاذا ا

 ىاظي من الاك تا رعت عمس شاحن ينيسحلا لاكن طانرلاءاطيرملاو

 تادرقلا مالا نيام سرغلا ن هسالا ونيسرغلا فىورهلانيةريخالا نيثاهىكح ؟ىنرل
 2 وو #ثو2 7 الة ضم سرع 22 موس ب

 عرسا أطوصواط ع طرع آط رعاوة أ واط ع رماد يشل سمور غصون ربكم خلا نطابنم
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 وذعلاو يذلا سعر ورمل ثدللا لاو ةقانلا كاذكو عب رمس ىلع م صر فو ى طرملا عمال او

 هبنا6 هلبقتسبلا ف برشي
 ى ربنا نعفاوملا هلع

 انل مدقتا3 ف.صةدامف

 دوع ةدام ْق هطيسُم نم

 مىهيععف ورك فيس ا
 ملكا 83-5 من ©" ل ٠

 لصالاب اذكتدشخٍدَقاهلوق

 تشخامأةباهنلا ف ىذلاو
 ينعم هك

 هزعل ومالا س ءوماقلاح رشو

 87 سور“ سس

 هدوكو الذ نالف طع ىرد عملا ”لردمنعبارتوثأ وو او نر نه لبخل لاقيد

 طداقو درع همس هنأك ن ولاد

 تعزئاذا لال انتأسهأ
 : هحمعم تك اهصق
 قلعلصالا اذك ىسرلهلوق#

 رزعأودر روضلا هده



 (طرص) 2 ءاطلافرح * ملال ضف ءاذ

 رئاملا سرس ءاشدنلا نعدوقر 03 ارك , مداؤقلا ماهو لان او رعاشلا

 : ذادقلا طرمىدسالا بوستملا تنبلا ىربننا لاك اتيهراونلاو هو ةريبحو ةر ابحر“ انطادحاو

 فلأن لانا مساقلا وأ هدشن ا وىد الا ا 2/1 دجال ماع جتاتوا

 ىه و5 0 ربك وبسشل ا!فىصد ١ ىسعقفلا يفتن همز 5200 نع ىطالاو ولع

 اي ام تائامنأ تيري 3 يوم ةادنقلا بشت

6 2 
 2. 2 م هدوم 7 9و5.

 بيم لاس وأ قرات ىح 00 انس رسب ندوات دنعلو

 ترعم نون د حءاوسو#ق 37 فشل ىذلا تبل ةرايثو

 هه 2 ٠ 9 5 0 م سس 1

 ب رزقا ر مكحأف انمح هه املا ىلا نابسلاَِ ليمدقلو
 فوم اسال رام و

 ةيزمفولا ةناشرلا اهلامثو * اهتيعفاستلا قدسو دسقاو
 0 و

 تن دا قيل اأو 03 اب ودك ى 0

 99- ه تو س

 بو هيت نادااولاو 35 انهقلَلك اواهةداور تم
1 

 +*مع ع

 واسم ناشدت 0 هاقعأ قى بيشلا للص اك

 يقبل كلذدو دوس لبا #3 ةذآيحاضلكو تري ا
4 

 ٌبيَعنابَنلاو اري 520 3 بط نيا ريك | نمىل له

 بيانا نم نب نيف 3 قبلة بابلو َقاداتَبكَد

 و 9

 نولطملا ”ارداونونسلا َّق و 03 تلا باطني دنوسسلاا ذاو

 و د 1_0 00 ى مع وع سو 2 00

 اهطع هد نبأ ن ما ملاعإ_عيسلف كلا ٍبهذاف

 بوتتضدل توتا نتا 3-0 هيعس ل تق لانم 9 قات

 - ا -9 س

 كَ .ةرهبلعماكتسالا فو 5 قلها لمأ» وىعس

 نهم مربكحلا زك الوعل 3 لك لا رس توملاال
 2 5و 0

 2 مك 1 م وه وه مو م

 تطل الر ةدكلا 0 00 39 *أك تر 2لح هل تك

 296975 ه 7

 تلْسفَتلاو هلع نام لاو + هلي رع نسال كصو
 9 ا و م 2م

 رسالتك د لا نم دوعب يع

 92ه 41 03

 بالو هع شسيرلاذل * عل م هيف سلق ذادقلا م

 و ع ه مهصر

 َّب و 2 لاجر ب انانملا ْنأ د هلاع و 1 ناوعس تريهذ

 -2 * م -



 تقرا در 0
 1 ع +

15 "5 

 ب حو ط سحأ مهسونوكيأامثيخ أ ذ_ةنمحوهوهر عس نم طر بثذلا هلصأو روطنموت لاق

 21/6 (طسعا) ءاطلا فرح 5 تلتمس

 ديعلااهسرغا مطير هم #2 جرح نايعىلعدوُدقلا 7

7 
 برعلالوقتهأب داولا همش طا ارعالا نا باشرت ا ومالا

 طافش وحانهلا دنعءاوهلا قرطظانلل سمشلا نيعف ىمارتيتا ماهل لاق واط طخ اغاك
 00 2 س 2ع و - 0

 اطت2 ضرالا و طشون درعلا نععمس كلذ لك سعمشلاق د ر روسءلا باعل هللاش و ناطيشلا

 لاقو ديدش عب رمد طحوو اطخحرسوريصق ا طخ درب لاقي واعب رسم اهمف ىضماذا

2 
 اند ”يب ا 0 ةضص -

 هطمئوإت اًردق بص »+ ةطشعاب راس نها 0

 هقمس 0 1و فيس الالَتْسا ا اوىرخ المان ود وة طقس هتيسم ف هبا ارضا هم

 ا هد عءو

 ميركداا دنسلا ذات 1 100 هن طخمماوءدستن مر

 َّث هور اوقون طخ عجب و

 طظبع دعوت عن نماجاكم 5 طل لاجر رلاءا ودأثاو

 نونلاب هلا لاج رار نر + ةيوررعش فتن ارد روضتنو لاف لال مهول ىلعهريسك

 0 2 س ضتوولأ'

 فن طرملا م لكؤد اح مزلاواحارثرمتةر مث ةطاخملا وبري فت قاتلا فرع لولا

 ةطارملا ا م ءافاط م هطرعهرعش طصدسللا نعف ةويلاو

 رعش فيفا طوال او ::ىأ طمالا نمآم مام ةطارملا,ىنايسالا صخ وفتناذاهنم طقسام

 اأو هديب لاقدلةطرمو سابقا لع عمو نامل متصلا نسا طارد ١

 نييحاملارك ذنعىغت سيال نيرجا هلا ءاطّمهذأ هاو الرمال خر دواطرم ا

 نييحاحلارت ذ د نعءاصُمل اوضمألا ف خت سءاصمتأ أسعاو ناسححاح دانس يل ىذلاوهو صكل برو

000 

 5 درا نيب طع لوو طل وهف هلك بهذ اذا ل لقال هزفصو هدسح ىلعر عسل طال -<رو

 ”ث2ه9 2 ءو ع

 ضآلاورعشلا فتم امره بئذو ٌتاَحىأورعش طرعو رعشلان ماضراءفسدق ىذااوشو

 رم موسز ط سهأ وهف لم و ةرعشهملع قدو هرعشطةساذا ب ددلا ُّط هرو بئذلايهيبشتلا ىلعصألا

 ىوو هد

 انما هلشمو صل امورماللا ىدصالا 1 نكي اذا ط ص مهسومْدَدَف همع طفعسد فق 1

 - و سه

 ديبالا سيل فورس هيلع شرال ا فارغ

 و هد. 7

 بيقعسلا الودع 3 راال 1 صمم يق سيلفا ذا دره

 ع

 تكن

 لاك عجب نممدعبا ل دحاولا ديس هوب نأ عصامناو طاع اعجب نوكيف» ارلانيكست هشضروتو

 لصالا واولاب وه او هلوق
 8 راش هدشنأ و ساسالا و

 اذاباوحءافلا,سوماقلا
 ها هرظنافيإبقتببلا ف
 مي

 هطمخ هل وق وأن رعس نم هلوق

 حرشفىذلا ولصالاراذك
 نمىناعاصلا نعسوماققلا
 هتك ءاسيلانهطيخع وانك

 هوعونعم



 طضاذكب ارض طخم هاوق
 لصالا ىف

 ظ

 طايللا عجب ف أ ارعالا نما ايل اوعديو لاوس سوؤراوذخ اين لاه محا هدرة. طهاملا ظ

 لا ا ل ا ا
 0 ا نك

 (طخم) ءاطلا قرح هع مملا و ماللا لصف 3

 - هذاا نعش لاما تلط قاب ما ةرقندي واعمثد د_تقو طولوزصأو طيلامللا

 قرع هللا هئعلاطيكهللا هطالو ضرالاباهقوزلل هبتدممةناوطسالا طن الينا ىلّناو
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 اهفود سلب |لوُحدو مهلا فصيت ةيمأ

 ةسود 12م آذآ 0

 الح اهل لعب لو ىلايللا لوط #2 هش لس وعدا هللاهطالق

 عاملا ٌناطلاطست لءق و همن 5 رسةئمّناطمل نا طست ولثعت ىت>اهلحابت ومال ة ملا نأدارأ

 قيل اوميدعتلا هب طبلت اناملاةيديز ونأ ٌقصاىًأهبلع طال نمتاطمكىلاقلا لاه ىربنبالاقو
 - 2 هر هه

 طبل , ةءاورفو هضودح طول وهو نموهتلوةعاسلا طارشأثيدحىفو دحاوهانعم هب

 وس سو عع

 هدسطنى أه ود

 ساو ديردنبا لاك ضرالا ىلع لد ئذلا 0 طا سل ) ملال سن

 هليل 00 طع ماطص وعل اورولا طخ طا هيبش طولا ( طخ «(طخم ]ا تبت تشي
 ودوم 76 مهو 0 سد ماهو

 لاش ههذيىأ هشيرىزابلا طءعامط حملا ىرهزالا 0 را طدماووإس هفيس طدهاو

 و ه5 مدع

 هصدلخت بّقعلا 3 تانك, كش عداصالا هيلعر رنأوهورتولا تع لاق داكز الا طعما

 اسمو سلاما 6 رض اهحانتسا اذاةقاسنلا ل لب نانسةدش امامه ارضنلا لاو

 هم ع ةل وصوص | مر

 ىفطخ لاقي هدموهع رى اط4دط ةعهط# 0 ضرالا ابي رضى حاديدشاط ات
 م و5 مرزوم )هدو.

 ةسيهرلا ن ننيط أ مهسيءامرراةيووح طع اودفن اطوخ 0-5 طغ؟مهمسلا يخوي ولا

 مد و ا و

 ديملمخاو هعرتددب قامطخما| اولا اعرودن - 12 ا مهشلا ٌتطحمأإ 2 مهبل ١ ا 5 8

 5 هس وو ىوم ؟2 968 د ا

 واسع رالا اهب برضي وةقانلا ل برذخأي بارم 0 د طخم ل خلو حورذناو نالمسلا طخلاو

 ُليسسيأم طاخناو هريغو امن مَدَقاَْيلا مرافامحرفتسإاار اراب الكاذب نءوهوانا ريض

_- 

 ةططشو اطخم ىضلا او ريغالة طخ عملاومقنا نم املك تفننالا نم طاخملا ومالا نم

 هب رشد, هطخ رشا ىئ اضمك :ووه طم او هيىرى أه فن أنمهطَخت دقو طك هلم

 ىأنالفوم اهطخعامنا ةقان هذهلاقو و راو اج -ونءةقدق ةرلاةدلملا عز زي ىذلا طخاملاو

 معا سا غهنعمتاثل عال نارطامأ كلذ هو تست

 ةرلاو لو امام حتا ليقع طغما كاذفءاس الا

 ماو



 "و (طنل) ش ءاطلا فرح د ماللا لصف

 - هموو

 البا للرقم ررمتلإبا زاللارمشقلا لصالا فىهو طبل عج ىه طاسأألاةروقمالةاش

 لكطيلدارأةنالاعو م هيءاجامتاو بصقلاورصشلا هتلزمع محلا هنالدلعلا طبآلاراعتساف اهلازهل

 دشن 0 زوةثيرك طيا عم اوةناتمدل ئث لكوتانقلا وس وتلاوة يصقلا ةرْشقٌمطءلاووضع

 اساوقواسوق فصد رح بس ل وق ىسرافلا

 لع نم ضبا هبل ضدي 5 :رغك ياه رشق دم ىذا طيات
 روحا و

 عض ومن هوكي ناي ىعيش ول 5 هيكل س وعل اباق ىلع رسفلا نمايستال ربك ا تملا

 هأبا هلمشع كلذ ىلع كدب واه س داس وقلا تن ىذلا ريفا نالاَربنوكي الو كلعامصتىذلا

 ىهو لاق #23 طايلألا روم صاقو #3 بيق سجل طايل ل طيألا عجبو َيقرغلاو ضْمعلا
 ومع تم

 ةطيلب لاق ديد دجلاذاكأو :ىا.سابعنبال لاهالج رت ث يدا ىفو انهه دول ا

 و

 هيض 01 اون نمو هلم ئشلكو ةانقلاو بصقلارش د ة طرللاو ةعطاخ "رشق ىأةيلاف

2 32 
 م

 تصفر فاس قال سولو لص دا ىلع تاييالاك ردا تيد د ةطبل

 طلو اهتقزالكأ طايللاو طدللا ا ع يوقد م 00 .لاةعطتلا هيدارأ أليقوةطسلب

 لاكي عام 1 وه وثوللا طدللا وللا ارمشق آلا و اهات طبل
0 

 ٌخ مراخءامسلا لاب ا مرايا

 حنت 2 رعلا سلا طمل كلذكو هامسلادلج عب رهصلا ىف هاما ةرضُحهبسش

 سالذا انو سعشلا آو ايلا ةكت اسوقفصد رعاشلا لاق و كاي درا

 و وه س 001 5 سمو 1 ة عدس م ١

 اهمالقنا ناح سمشلا طبل ةدااذأ هد رغم لك كارت 0
 - _- - و - م - سل 1

 باعث دشنا طايلأ عجللاو
 موسو 37

 طابلألا نس لود د 00

 سد و رلا 0 7 دقفهيلا قبض داير و 585 هانم

 ناك ام رديفالكلا وأني َفرقَتلبتك هنن ازسوديلعدتا قسمت سس

 ًاناكعءار ونه رف نيد 2 امناودهننا نم س رم 3 اياها ولجأ غابفءلج أ ىلانيَد نممهل

 ىفةّلوبرباوناكى ذاب رلاثيد_لااذهىف ءايللاو رْسؤبالو طاكعب طالم وهسر لا ىضقي لاف

 (عسان برعلاناسأ ب 1؟6)

 ةياهنلا فاما ىننلا ىلع هلوق
 لل ةتعمما تر ونا لع
 هعوق مهنتك انهام رخآ

 سوماقلا قاكرسكيو

 هوعوعم هشك ىوهت



 (طبل) ءاطلا فرخ ع ماللا لصف ا

 ا ىلقىفهادجالىناو ظمأ وى ةب طول وه لاقي و ظيلي ايل راقي ىلا طال قاسكلا

 هللا ىذر ركب ىلأ ىلأثيد>ىفو قولد يلقيه طالو بلقلابقزاللا ب را ئعياطملو

 طول داولا وهوقدسعونأ لاك طول داولا ورع أ مهلل لاق مث ىلا سان لا عنا لاق هنادتع

 هيقصلاذا اطايلواطم اطل داني انولر هيطالد_ةفئش قصائش لك كلذكو تائاازملاىأ

 عارك نع مسنة اوةطواواط وآل دحال ناو سيئا اود 7 وةماكلاو باقلا,قصلًاداولا ىأ
 دع توضص

 ىراسل ا أش يدح فو قداىأ ظملنو انني قبه سيح طالدقورسكلاب اطيلوىلايعللاو

 سع 795 ع

 ىنلا دعب دحالد_أالام طولا ن مهلادحأ ا والا ا

 لاو علما هطالتساو اذإو
 59م9 وه

 قكمدع 2 ومالا نم, مق 95 اهل هيا تنك لهف

 كطوأ يأ لاقيءادرلا ط طوالاوههتهذ همي طالو اهطمالتساةىورز ةرورضال لضولا فا عطن

 طاتخا امماعطلا نمّةطي وللاو هطول سل لاقي وهط سه قستو و ادر هطولو ف ىتح ةلازَغلا ىف

 انوألو اطاول ل_-حرلا طالو لسو هملعو انسدن دمج اندست ىلعتنا ىلص ىلا مسا طوأو ضعبت هضعن

 5 0ك 3 . ع .٠ 1 0 1 0 :, 4 : 5 و 7-7 -

 ق:شافاودح ا اماودح اوهوددكف ةموقىلا هللا هثعباس ناك طوثدللا لاف طول موق لعل عئىآ
1 2 3 1 

 _ وكاذكو فيرعتلاوةسهتلا عم فره مسأ طولو هموق ل عذ لعفنملالعف هعما نه سانلا

 ةياغىلعوهو نك اسةهطسوأ فرح ةثالث ىلع مالا نال فرصلا اههومزلأ ا او ىرهوملا لاق

 1 ةردعلا اومزلت مجانا ودنهيف سايقلا كاذكو نيببسلادحهّستْس تم واقف ةشللا

 ازيهمانرك ذ دو طبلفروك دموهو اميل هعجوابزلا طامألاو هكرتو فرصا !نيي هيف :"لورخو تول

 ىلقف هلدجالفاوق ةراطر وام 5 وطول : يلق, هيح كت( طولدل دنا اولأك مال

 طالوهةلتساو ماعدا ادلون الو طاتلاو قرلء الو ىلعب الأ طا : الو ىرمصب طملب بالرمالااذدو

 تاةاددقو مو. ؛ان اةيلهامل ادالوأ اطلب ناكدنأ ارعثب دح فو هيهقل نال انالف ىذاقلا

 هنمقعطق لكوتانقلا أمل كاذكوهيقزاللا بصقلار 00 دلاومممهقحلب ىأ !مالسالا قيد اعدا

 ةعتلا فرخ نيلئاول هك فو ىلعالا ءقلا تدع ذلا ارمشةلادوغلا طءلروهذمون لاو ةطبل

 داولا تحمي ىناعللا ع طمأأ 00 طول اود و باقلايقزاللا تلا ىنعي سكت اطيل واول واطوُ

 : اىركس مالااده ًطاشمألو طاتليامهمحاصقفاوبملاذاءئشلالاقب و مل سو هملع هللا ىل_ص

 : ش 8 5 - ه6 , 220 5 همه ع

 ا طاقا ١ وةغازو-وا اوام_ميهبايص نبع ومع سل هطال و َّط دوللا نمىلل-ءمعب وهو ىلقب ىزلد الى |



 0 ءاطلا فرح + ماللا لدف

 ادبي ربئذلا طخاللا ار ءالانبا هياهمرمذ ض رالاةبطهل وهيه ,رشاط إياه

 ىامسللا لاق ت1 نونا و هنيطاطوأنيطلابضوملا طال ( طول ) هن 6 و

 هف رعأالردانذهومدسنبالاق ءاملاب طال ىدعف هب ءسلمو نيطلا,هالط ىأ ضومملا,نالف طال

 اا

 وهف م 0 هلأس ىذلا ف سامعنبا ثد دح «فموهيدموهدمبانن م نوك نأالا هرعسغل

 ا هلوق اهلنر وسيم اةابجا وابو اول :تنكن الاَعفهل» انيلن م”سيد) هبا هيلاو

 ةعابلا 0 ا أ تيد نمو قولا نموهو هحالّصاو ضوما نييلت طولا دارك 2

 بدل 8س

 لئارإ 1 ءاوس تناك داق .قثد دا > ىفو 5 طلي ةياورفوهّصوح اداره رول

 ضاسحلا ىف هنوع_هعامقن و رشداوناك امئااصس 3 اودصر ل ىأ اوطالامع.ّدلا فنو رشن

 هوقرلأ ىأ طا زاىتح :لملاءاهطالو هنعهللاىذر ىلع طخ فو راداالا نم

 000 هقصتلا ىأ هبا ىدود ايلا مهسفنأب

 عطل الص ا ”لرديال لمأ ] اوى -باللُعُش

 هيوصلأ 01 :ناكمرلا تقنإلا ١ ا أ طالدنا سايعلا ثندحىفو
- 

 تالثبامم طاقلا امندلا بح أ نم ث تف كح 1

 سس ىسسهد5

 ىقصلملا ى يعي تال طالما امه معدل ىضر :نيسم ان ىلع ثد دحهنمو 21 ةسعنرأ

 نوكتن اوذاوينذأ اذا هوطلاو مولا طالتسا لابو ةدشوريغادلو ىذلا بسلا فل جلا ا

 )هو سدده

 مطل ىو 5 افراوؤردع ال واردعممقاعن 1
 سم يس

 هالو سر مكلأ ف عرقالا لاقف نيو وعول لا ألاكلجرلااذهمد

 م. ةوقرفاك وهو لدقدنأ م ند ا نشيل وادلب لفاوفعتو دلاوابقتنأ لو هملعدقنا ىلص

 5 ةء2ءو

 مهسفتأب هوّصلا مم 6 مولراسوملاوقعتسا-ل نأ كلذ :َمقمحساو جبحوتسا ىا ٌعطاتسا

 نوكيان داوم أاذااوندو ! 0 روم ل اعلا + موقلا طالتسالاقي ىار ءالانبا

 ىلار ءالا نيادشن ١ ًوهشطا بيلا و اوموقاقدهسال كلذ دو ةرذعمبمقاعن نا

 و رك هلل جه ضاق 2و

 فااختكابهمط 0 اهحو ٌردنعاب ىرزأ كرش

 حو نادم صن دوجهد : ناك ناف اهلهأد_ذع ىو ريواسمنمهدآو فاذا نابل فتعي

 - م

 قزال لولا تود ودامت اطول ىلا طالو ثامن .هاهماهلهدفنعاس ىرأ لوي هناك

 بلعت اش :ارد_كا دنع

 سود -وم م تس م 2

 )6 سااوالا هع طول ش ولان م « عضم ىرىوهلاى ىنىتسر

 سلا

 لصال اراذك هوطااوهلوق

 اوطاشل اونع فر#هلعلو

 ررحوب ذا مهبقدتلاىا

 هودم موتك

 ىلءلصالاب أذك اوددو هلوق

 ىأ اونديلعلو ةروسل اهذه

 4 وألام_مقاعي نعاوعفد

 همم هيك هر حو

 قاس سا والا هلوق( ؟)

 ىهوثونلاب ر.ذاوالا عضم

 سوماقل !ح رش ىدلا

 مويصعمو تك ازد



 ع ىف لاب رضي هلوق
 ب رمد ىنادسملل لاثمالا

 ها هبلطب0ًايشدجونم

 (اظهل) ١ .ءاطلا فرح. ماللالصف 1
 تس ةعاهت تما

 98نهءس ه7 و عع و هس

 ألك اورطماهبشيل عر إحف طم .قلاو ف سدا فتن ريال 7 سشانوالا

2 9 

 تاودلااهعبتت ل ىههو عملا طقاللاو ةطقللا كلامو أةطقاهدح اوهعافتراو هن ةرشش نك ةطّدالا

 م طّدللاو طَمالااهعمج ةريثك لوي مو 0 اهلوان ول لااهنعتت ااعرو 5 اهلك امو

 مالم قد لا لاثمأ ةضفوا بهذ عطف طقللا ثدللا ندعملا قدجو 21 /! هلا

 65-0 ِء

 طقتلملا طبقا وانه :وانههنمهطقلاىآر املا ن الف طق و طفل نهذ لاق :ودهدوح ًاوهو

 اقلب راد ىنا.عللا كلذبه سعت تاطاقل طاقتلالا مثكهتيأ اراذا ةباكح همشىب امكألاو راحل
 ل ا خا يا

 اعجهعاوشب بد رةلاذْخأَت نأ !سرفل ارغسهطقالا ادسغع وأ ام ادحىأورا اوطونالفراد

 3 رابفألا الدسيانتن 1 اذاندكلان م ًطقالمانمعا هته صأ ىهدالا
- 

 سس < س3 و تل

 طناح ضو ىلابلان دندلاو د اق 7 ا لل

 مادبا طرقا ا طيقسأهنالوق النك ارملاو نيكل لذا اطمقاسا حرا ةطقالآاوةطيقنلاو

 ادمعلا قاللاو“ اهّرلا قاللاو تسل هنااولاق لجرالاودرف أ اذاو ةط. ةلةطيتلهناو طقأل

 لاقتيو طبقآ هيدا تزال اوفا طقللا ار هلا 00 طقاسلاو امقاللا دمع 0
ٍ- 3 

 سو 9899 رس

 ١ ا رطب طقم ادفنقلا دمصأ مهلا اقم ٠ نول ولكل ذكوءأفرا ىأ 1 اطل

 قى طاق ابتلشا دقا هيلعاهتدعأ ةملكل ل 1 ريج تمعن ثلا ةعاسف دسم ريقفلا

 ىدسالاةداقن لاق ا مهسقلادااطاقنل لاه ةلولق ااهتمتك

 سون# مو 8و سو يع

 اطاطغل او قر ولا ماجماالا « اطارفهن دروذا قلل 3ع اطيلقلا ةيدرو لجو

 ءاملاتدروواضكرءاجوحت الاو- أت عقو ىتاارداصملان 9 مودو اق ىأ نادت وسلا

 ىفوةمج 0 0 هسقأ كار ءالانا ىحو همست وة نغذ ةيدسلعتمههاذااطاقتلائ لاو

 1 الا 2 01001 بلطف 1 طقتلا مع ةنمالحرنأ هنعهللا ىذررع ثد دسح

 ىتنالاو ناطقلمار صا ءادسنلا فلاي دو باطريغ نما يلعهر ,وثعاهطاقتلا راناةعو لا

 طمقاللاو ىجحالال ثلا هيىنعتناطةلمايلوقت بسهدّملا فو طقالا ا اودارأم هناك ةناطَقلمأ

 طمللا ىارعالا نبا د١ ناي طق ءونو لج مسا طبق صراط َول
 يو 7م ورم

 ديلا!ببرضاطهل طهلي طهأ ما )هب هيبهذاذااطاقلا قجنالفاعلاديزوأ تر امضالا

 ص دس رع هرم مص

 ةار أر ملا تطهلواطهل هطها تباصاد جلا ةياقروشتم لكلا رفا يلا لس ارسل



 م44  ((طقل)  ءاطلافرح « ماللالسف

 ع د ذلاق و طقم 4لاقب بلا نبل و اىصلاذ- + ايىذلاولوعنم ىنعمل عف نرعلا

 دجوب ذا لفطلا امقالا نع ّتنعالىذلا اهو راهطبقل واهقيسعتيرا ر م 50 1 و 0

 هثرالو دحالهملع ءالوأل انهت !ةناملوت فورس الودج[نتردبال 3الى صرع

 لاقبو لقنلا ل ها رثك أدع هفعض ىلعشي محلا مسام مالا نجيح هطقتلم

 ٌةطاَقللااَمَو 010 طاقلو مقال قدعلا ع نمبطرازخوو علا دصحلاذالب :انبنلا م ا :

 هم -

 ال كالوس ثيدحفو هذخأ# اشندمو هلةمقالىذلاهفاتل ا ثلا نماطقاسن اك اموهق

 ىأط يقابل مسا فانتا تفو ماللا مضي ىهو ثردلا فاهرت ةرركتدق ودشلالا

 دكمشلا اقتل مسا ىهو مضعب لاق و باطودصقريغ نمىشلا قلق رتعتنا ًطاتتلالاود دوحوملا

 ] مالا نا ارا !لوالاولاه فاقلانوكسد وهف طول لاما امافمانمدقاك ةرمُولاو

 اهحاصا نامضلا طرششد تلاد انك رت انبات نملالا لحتالد البلا عسجيفّدطَقلل او

 اذهلاللمقوداليلا ري اسحص اهنا ل .ةف فال ابتطقأ ىفلاعتدقااًماستمام هدحفواذا

 سدلهن أد سعولا راتخاوداشنالاباهصضختلةرئانالفال اوهسلع ماولا داش الادارملاو ثيدحلا

 مرخلا ةطقلنيباذ_هداوقي قرف ىرهزالا لاو داشنالا الاهل سواه عافتتالا طقتلملل لسحب

 ىلءامارحم رد اٌةطقل ل عج واجب عافسالالحشنس تفر :رعاذااهرغةطقل نافدالي اارئاسةطقاو

 شاعاماهشيرعثةشب الادالز_هلالا_منأمكح واهله في رعتلاطناواهب عافتنالاو اهطقتُم 1
 و وهم د”

 طوقلمو طمقلى و الفاهريغةطقاكاهب عفتني ةنسساهشي ر عا ىو وفراهتم انا

 تي تلاوتتي مالتي وسلا »ا
 هز جم

 انيمي لت نمتطشلاو هلا كب 0 !ماسل ل نز نعد ا ول

 ترصد را وف 2 ا ١ اوعَر روم تال اوم طقلاونب و طاقللا الامسإلاو

 اتا اامدطالاوتطمللا دطْمل او اهحر و زافاهم ىلا اهطقن هترع أ عدلا ايمتتلا

 اطوال ةطئاةدسا لا و ع رع ل : سم 'ئذلاز : ءطقنلاامكي ركلارطقللاو ْ

 لذتلابَز رك نم طَقلاامٌّدطاَللا وللقهنمئنىأ عترملان هطقأناكملا اذهل واريثك اطقم ونلا

 ذل لبسلًااو مضلل لذكر سانلا عت ىذلا ليْاقآومارصلادع

 قو 00 ا مس 1 طاق ةفينح ون هاكح سانلا هطقتاتل انا هت

 2 ْح ص مه قول لقلا سانلان ق ”:االمائالاو طاقلأ 4اوريشكي س د كعر م ىألاملل طفل ضرالا ٍ



 (طقل) ء«اطلا فرح « مذللا لضف انمي

 < هع - 0006 8 - م و ل ه8 ع و. 7 قس

 طغلأو اطسقلواطءاطَءلب هنو دماج اواطقلا طلو طاع اوسع (ؤاوديشلو ل وهلا واكو ربو

 3 واطقلا فصيل اق انلا ذكر نرزمتدح ولالا ةدوكبل و
 دو. سد

 اطاّرف هن دروذا | لأ 5 اطاقنلأ 0 لسهنسو

 اطاغلا نك نيف * اطاطملاو قر ولا ماجا آلا

 اش اطقلا 8 ذوحلبقو 5 اغلا طاطقل لبن 0 ا  ةيورلافو

 1 دا طاخأو بابلاءانف طال او سس 7 راقص رلا <. أ ا هنمل طغلأو

 لالح طاغلو © سحق طاغلءام ترا«

 طاغل تكن مهيد 3 طاطر هلا ول 9

 هلقلاو يل طم هلطقل ضرالا نم؟يشلا د طل دق لجر مسا مضلابًطاُعأو

 اهعيذي ,واهعمدمت نممالكلا نمردنام لكذ ىأ ةطقال ةطقاس لكل لاستي وك ا

 اقر اكيد 1[ 3س نالوه نرفلاو 2 اد ريطلا ةصئاق ىلا ٌةطقالو

 ]| 0 م ةميم ] مالكلا طقتلا اذا ثمللا مقل ذاذلا ىدحلا

 كلاذحو هذ-خأتنو قس ذل ئن مناف رات قا رح الالاك هلعغا

 اهلي ت اطل علب اطاَقْلا لحرلا ويدل د تتاح ناسصلا نمذوبنملا

 لاه كفاك لعافلل ل او كما ل وعملا ”لعبملا تال ناوسلا اوه اذنهوى رنبالاق

 : تيمكلال ]وق كلذ ةعص ىلع ل ديو
 م ةن وو جودح و)و 0 ل

 انولك انوي يأ ةهلربم * ىثنادونح ودهرهةطقلأ

 ةرذعلا لك أب دهانات اهلا همام فت دوج لذ اضم غدا قطف
 ظرغلاة دش نم كلذورظنلاةماداةمترَمْلاو ىدانملا نملاحةمشربمو ةأحال نوني دبوس ولعجو

 لاعر دان كلي رسكارتطَقألا نا اكردان كير لاسم او يمتلاوهن ا كلذكو لاك

 ىتمدالا نعدسعو:أ ىو روةطقالاو ةطقالا فث يللا لاكامريغء اعلا برعلا مالكو ىرهزالا

 عمسأ/نييوصنلا فادح لوقاذهو لاهلك تالق ٌةقَعنلاو ةعصقل اودطقالا ىهالاهرجسالاو

 لو هيلع هللا ىلص ىلا ثيدحفلاق هنأدسعى أن ع نوثدحنا هاور اذكعو ثمللاريغا ةطْقأ

 دنعطيةلاوهنناسنا هدي ذوبنملا ىبصلاامأو اهءاكووا صاع طفْحا لاقف ةطّقالا نع لس ها

 برعلا



 ا (طغل) : . ءاطلا فرس .« :ماللالصف .
 ند سمسم

 قاقرملاو طاطلأ ازا ا جيو دللاقيو ةطقأةث الث ىه هك لا ' 1-ةاج طاطقلاو للا

 3 رجلا نانسالا م الا طاطألاو
 سا ص

 8 هد

 رفاخاكا مدرضو ناسا لم » طلطل تبانملاد رق نعرف

 سا محا حل رح

 ىف ورعوت لاقوة ريبكلاز وهلا طالطالا ىمدالا لاقو زومتلا ماطًلاو مرادف || طاطألاو

 ا 20

 و 9 و م س هن عد و

 لاقي اهاوصا ترقبو تاك انو نانسأ تاطقس ىذا طاالاو 0 مانسأ ل كادقىتا ةنسملاقونلانم

 طاطلا اواهناخس 121 طاطا ةمسملاةقانللو طاطازو علل لق ةنمو ططألا نيب ًّ الدر
 سمس "7<

 رمارا كامو دزبلا نمسا وزر ظ

 اطاطأ ماجن اكسب 2 ذلا هرب امل مر 5

 ةرغصوأد اوسخ ُةلشلا د ال 1 أمرا راطعلم مسي هطعل 0

 ةمعلو قنعلا ضر هرعءاضمب ءاظعل اش اًشومهحو ف ةعشمرفصلاهطئلوةطاعلاك اهدسل ا

 ةاشلا قنعض رعي ناكناديز رو آلافو رغد ًااهرن *نيرخا دو طفل ا هرعب ىلا ى 8م وءاطتل

 ا 7 20

 نمصاةةحذلا هن د أ ورورعم نءاربلاداعمناثيدسحلا فو شا سال وءاطعل ىهفداوس |[

 ا الل يملا ”اعلاعلا 0 هلال راوشأو وة اوك ىرانلانهّطَعل

 لو> ار 1 مع الماو ىرلا كلذ طعللاوت وسلا لإ اوح تعرواهاعرم م ىف ٌتطعتلاو |

 رهثدشتأوتوسلان ماس رقحيرتىأ طعالملا مدل نالفّب لاقي توبا ١

 اطيالعلا هليوَق توبا ىلع 5 ايام امجالا نارام

 ه- 8 هوس

 *« :اطغ الملا طعلنتل لوُصَْتاذ *

 ىلطمو هب نا 0 اول ىأاطعل يحن الفَ و اعقا انماط. 1 مارا حانجو ْ

 بنج ىلا ًضراعم رفا ] ًااطعالد الفرم ونالفا اطال ذخ لاش لبا ةفدبق قام طعللاو

 طعلف شان رلا ا و طعللا هل لاقي لاو طئاخلا نيرا كاملا طئاح ؤ

 مهل ” الواو ةطاّتخلا ةمدؤملا ٌتاوصألا طغللاو طغألا (طغا) هل_صوهو لسا

 مالكلاوه ل يقومانعمه-فيال كصوت وص طغالا ههقاوسأ ىف طغآمهلو ثيدحلا فو

 اطْفَلنوطَعْلَي اوطغلدقواطغلو اطلت عمس قاسكلا لاكو مولا طغآت عم لاقي نيب الئذلا
 ىلذهلا لاك اطاغلو اطقأو

 اطاغل ىو ؟داغل #4 هسا شوه اهاكاك
 نع نورس 3! يا تامل يزوعش بلا -

 لصالا فوهادك ناحهلا هلوق

 سوما !حرش ىفوءاهلاب

 هعفك هويتك نيعلاب

 اذكرزيلاةيشخ طالملاوهلوق

 هبتك طاطلالااهلعلو لصالاب
 : ل



 حرش ىف لاف ل.ملاطاطا ةلوق
 حفل مهوب هقالطا سوماقلا
 [رسكلا,ىفاغاصلا هطيضدقو

 ديس

 ا من ني
 2 ا

 (ططل) ءاطلا فرخ *« ماللا لصف 2

, 
 ةقاَنلا تطا واه دباهح رفةقانلا ىندتاكهنعاهصضم تفخر راودارأ ل يقودباهجرف 5-0-0

 ء 8 -

 مالا اور نادتل ا تلح د اطل طلت 0

 هداهم )و

 اهانذأب تطأ لوُسلااذا 5 بتماهواَنل لايك

 ءاطلاءلوالاواطاطنلا هنت أكل ذكو هم اذان لأ نالخب ُت 1وهقلع أطل بالا طأو

 1 ثلا تطورا 5 د سحالاب مو هامل زاب ارى ةدسع ىلأ ن نعداسصو اماور

 ديرب قاصلالا املاو اًطوملاف ءاحاذكر مثالا نبا 0 مل مَ ثدد-طاىفو فا

 عجاوعبصل ا لاتتطابحن ءةدالسقلاوهل قو دقعلا 0

 5 و مس9و 8س

 ىلطت ىذلا لمنعه #1 طاف تلح زوكهجو #3 طبقا ردا

 رعاشلا لاك مل ١ اركان ا دارأ

 سس سوت سو :

 فرصا مدألا نم فاوحأ أمارس ره اهي طاطللا نيلكراوج

 بوقعل ن د ا ادنتع را ا و انك اًملاهقنء فتن | 1 اه ةدالق طل و

 عم

 7 و ةدعاسل او ههح -و ىلعر 6 ىأ 1 وطلم سرتو

5 2 

 حلا كلن اكناغع |ىنت 23 ةيفطببوبسلا اهل فيه ّ فص

 دمع
 هيك اذا ستار هلل ثمة ءذهنادارأ يتلا بنخلاو اهتسالمد ماهعفدت باقعلا ىنت

 ع حريعملا طاطلمو هيناحو لمخلا لع أن مف رح طاطأْ وطال وللا مديحانلا هيغل و

 نمش لكو هند لو هني سأ ارلاطاطام ليقو م ل تيحان ناطاملاو هس او اهتموا

 ف ةرح ىلعأ طاطأملا اود ًارطسو فرح ؤهو ريعملاط اطل نما,مف ل_صالا اولاك طاطلم سأ رلا

 دنا لوقو دا 6-0 اورادلأ نككول حلا

 طاطلملا نعسأ ؟زلاورتو اماشنناينيننعلا لي

 قرا ناو )ءقبر اط طاطا اوءاطلملا ىو طاطلملا حالا رذفو

 طا رباع وةطرَو ل ا اطأملاسانلا انمي

 ىداولا ةفاح طاطلملا ماو ربا لحام ىمصالا لاقو « طار وألا ةط رو قاوكصأف * ىورو

 انى 0 .ت 4 ََس 2000 ووري 1 4 هيلا نما اره نادم ما ةقب ١ املأ ذهدو دعس ف الدق 9 ملا 5 0 ماب

 ضرعفّقب رطوهو ةلأ الثوب. ذل اماطلاذ لاقي ديز ون ةدئازهبلاولاف تار اء ئطاش



 06 (ططا) ءاطلا فرح ماللا لضف

 هد 0 - 8-- 000 1 6 هك ووك

 رساكا 00 اوط_+ل 37 صه هدا هده وهللا رك ىلع ثتدد_-ىو صرلا طعللاو

 لاق ماي يمالا كلذزم لاعرلا اطل نفت حلاو هرداوفحز ربنا لاق (طلن)

 قحاب 0 :رأ طا مامن طلو دق رم هلام ىشلا هللا طل امنا طاش امو

 لاش هالو طاحت الفومدت هيلع مال دل اولا عسو عقاددوج اك وألاو ط أ ًولطابلا نوذ

0 

 قطامانال ةفهطثددس> ىو ءادبخ مي امصأى أثر ثدبَح لاش اك ام انامل اوقو امال

 هريغماو رىذااودحاولل ىسهنلا ىلع ططات ال ىبتقلاهاو راذكق ىنومو؟لافاههتشال انك لا

 هولا وه ولاقةامخلا دي الوتاكلا ىف طم الوةالصاا ع نعال ومالك لاما[

 هناعاىأهطأا و نونلا داو نالالو رتخرلا اورو و] تقام ىلع عئاوةعامسل تالا

 تم ل اىألجرلا أ أو هطّطأ ىلع هشرعت كاملا قح طلي نأ ىلع لجو ْ

 و همك يح

 ل اوه نبع | كاذف دن لعدمد وهدد هريدي فرامهدحال ناكفن الحر م اذادمعس 5 لاك

 قمه 75م 29 مو سو ضسمع هم

 تاأطثألت عامة جااوهرك ممالهّقح تطأ اولاقاعرو هعض طومىهرك دن واهلك ربو

 سمس يئس ع 0 وات سس 5

 مسالاو رس طلأو ئشلا ىلع طلو هناعأىاهطلأو ثمعلتعاعللا نماولاق (مءابةريخالا نم اولدنأف
 0 || © هع 2 7 8 | ا ناس اع 7 9 سلع 1 و وم و ساق
 ىدعد ددعولا دل اوهركسئ سلا طلو ركسأ طللاو هبف او هيرتسدطل !ئشلا تططاو ططللا

 و ة- تنسصو 5ه «كص # ص ةمد

 تك ادع مباح #23 تطلق ضاساا اهءاسدقلو
 احلا

 دو هم 95ه

 لاق لسوء بالا طل وماشرأرتسلا طل 0 راس“ ”لكو ف وافو رم ىوربو
 0 ه5 كا

 تيسر اود باخ | 1 وا # بطلا قمذه تان

 ه9 9و

 رعاشلا ل وقهنمو اضد ارسل ا ن ا خوه نايا 0

 ةو» م9

 ىاحم اوسسلانودنم طلال 5 لع[ الئاسىلانأاذاو
 مكاتلا

 س يَ

 اذااهمندي طلتةقانلاو هرتسىأ لطابلاو لن الف طاش. ءللا م ءاولاطارسلل اهبل 51 ٍْ

 اكشفن زام ىد قي 1١ ,وه.لعدلل !ىلص ىذلا ىلعمدق وايد فل نب م.لخدأ واهد 2 هنقرلأ ظ

 دشن أو هتلياخميلا
 و5 ن يان بم نم ةممدس م © وه 2و

 بنذلاهتماودهعلا تفلخأ 5-3 برذدلا نييك نادل

3 - 
 و همصمصص

 اهم رضب نأل ملا لع تعنتما اذا اههنذةقان || طن اهنمهتجاحع عض وم واهعضاهنع :مامأ دارأ

 0 رول نءاهق-اهعنمتىاهطلن 5 الاه مصل ش

 (عسات برعلاناسل 3-8 25(

 ىف طضاذك طليهيطاوهلوق ٠

 حرصو حاسهعلاك لصالا

 هنا هاضمقك ع راضمابد#جلا

 ةدعافوهو برض بابن
 َح راشهدافأ ها مردللا

 هيووص م هدنللا نم .وماقلا



 اذك: ملاىدنع سل هلوق

 نودي اهنل !ىفوهو لصالاف
 هعععم تك سل

 دقو ما وهةطلحو هلوق

 ةطلا->- سوماقلاىف عقو و

 يمص وينك "نلمهملاءاخلاب

 (طخل). .٠ ءاطلا فرح ه« ماللالصف "4

 طقسا ذا اطمأ طبلب هب طبل ا 2 و 00 00 6 طبأو ىج 0 25 سهو . نع ةيودخو لي 3

 ا كنب الل فر وُ ادا 7

 انرلا ف علا علا ار عالا نبا هدف غرر أ ميعْللاف طمام تالذلاقد : ونوعرمت

 11 اهيفعرم ىأ مجرامدعب ةنللا ضار رتل هناعو سا ءامئي دح فو

 مس 2 لا برت تناكاهنعمتلا ىضرةشن اع ثم هديا قوليليو يواييمسلار آت لمبما

 ىأ برا اورفو دم لا ضرالا لكاس رست «|ط مادي ىد

 -_ را 5<

 هب طيف هلاعفل غي فيد نب لمساكأ أرةعس رى :أنب صاع [ثيدحلا ىف و ضيالا لاف :رصنت

 و 6

 هسلع * اذ: دلالو مويلك تب اراملاك ناكوضرالا ىلا اق وعرص أ لقيام تح

 1 ِس ًارىله ص( ءامملا عجيوم"اضعأ هلل سغىتحئاعل ادع رق أني ماعمالسا أ وةالصلا

 حرح 1 ل ال مالا وبك رلا عمحارف

7 

 ىبارعألا نبا ءاوس هب طم ل 1 كلذ كوهيدينبب ومنا عم م طوبلمشدرقو

 نرتب مطابتلالا نال طبتم نمدوخأ ايكو احتل كلوقكاطيشمكار كسنالفءاح

 اوت كسسنام رخل نمىدن 2 تك رسملل لاق ةرضملا ىلسلا حا اثددح

 يلدا لي ريعبلا هطبآو هيد ريسعبلا برضينأةطبللاءارقلا حاجب  نولوقب هنقانّىدَص
- 

 20 فا

 مل /طءلدقو ةطمللا كاف اهاكهعئاوقب رمعبلا بر ذ اذا لمقو لجرلاب اكن اشار

 روع رمعم هك

 لحرلا ططتو طم طمتلاو يكل ةموشلا نوبزيحلا نول ريح لك !هيف طم ىلذهلا لاك

 ديدشلاودءةطمللاوُهطللا مسسالاو ماك ٌرولاعس هءاص أ اطمأ لحرلا و نومه يلع تطاتخا

 ِبْبَو عموُدَع طا اطاسألاو لزقالاو دع ةطاكا اوةطمللا و رغ ولأ ل راو لسقو جيرسعلا

 « طدأو مهتم كزام #3 نس ارلا لاك تو فاد_عاذا[طابنلا 5 , رهسعيلا طشلاو

 طاملآلاو كيرب ربصتلارةسطبللا مشالاوُطَ ا ل_ءفاهاك هماوقب برضوريعبلا ادسءاذاو

 طاملالا ةروةم“ ءالسعلا يأةءاورو #3 طايلآلا ةروتم صلقو 37 دشنأو باعث نعدواملا

 نبا ) طي نة كيا اقوة فتبدو مقدرا كو مدع و طا يلعن

 برضلاامهالك ل او تالا يضل تول اقالس اقرهطلا فكلاُبْرض طد 1 ىل :-ءالا

 لاق ءامملا 1 هراداب طل لاسقب ش 5 دف نبا ارسعالا نبا ) 6 ( فيذللا

 كج ا

00 4 



 مجم 22 (طبل) ءاطلافرح +« ماللاو فاكلالصف

 ريعبلا فلوةتالبرعلا نال تالس لا ةءال وهدلجت رن اطشكرعبلا تشكو نيفلة ماونال
 وة

 ءادغلا لاق تس امسلا ذاوزيز علا ليزتتلا فو ن6 ولوج دعا ياو طخ نوط

 0 9م و

 روقان لوقا ب رعلاود_او ىنعملاو فاقتلاهّتطشق هللا دبع ارق فوت ىطف تنكر قل

 حاجزا لاو تاغالا فايقاعتحرخملا ف نافرحلا راقت اذاو ظايشلاو انك اوروك الا

 دكا ءامثكعفر طم كلاثمللا لاو فقسلا 0 تطشُقو تطشك ىن 0
- 

 روزدا نعدلجلا امك اداو ةيوأ لا نعو مادسلا نعدلخلا امكن اكهقوف نترات

 م - سم و 7 2

 رن الاهطاشك 1 8 :رالئاقلا لوقيف هءاهيلعى طغامب 6 ال داخلا ىعم

 0 1 ةطوشكملادوز لا باب رامطسكلاو لاق :تماشرر للا قانل هلا اهل ىلا

 ص ا 5 ص

 ل روهودطشكلا نملاسقفاهطاشكياهوُلدقوا اروزحا ودكسدقموقىلا كار أ

 نمك :زكامف مب ةقدصل | نمءازخلا لذ و ارقال ا!تاثم موحئارملا» و موقلا ضءدلاَمف

 لجرفقو وكمللا فو زو زلال انو معطأر ارا راك يار ءالا لاقفةقد لا

 لاقفنطشاك 0 لحرلاةفامها ريعن نعناط مْ افيد 6-0 ادسأ 5 ىلع

 دس ا ,لاقفدسالا نارقأل اراصوب و ةنانكل ١١ عداصملاهّب اً عين ارقالا ر ا عاملا

 عا ا ار رافال امه الحجام هلوقي دارأم اتخنسالا و
 5-5 هسده ع دوه و

 كو طك اداب يم علص غصن عل ودسأ«ناكم علماء كوداذكو رعشالا ل و

 قءاوس طخةلاوط كسا 0 در و 0 ىأباحسلا 16 ءاقستسالا ثد د ل->-ىق و تهذ

 ودع ىح ليقو رحل نبدا ع رعإلا سم  ةطاكلا(طاك) فشكلاو مقل ةلزلا وعلا
 و< م ماك 5 مس

 ماكل ىل رعالا نبالز ارذالاو دعةطمللاوةطاكل اور عونأ دل ةيشملءقولجرلا عوطقللا

 هللاق ح 000 هللاشب ننا هل ناك قدزرفلا نا مهضعبىورو اس ممواسر نويت لالا

 طي هما ثلا ودطمل

 3 1-2 31 ادد عاملا ١ ع

 هط'الو اضيأهيلعمافءاضتقاوأ هيلع ملأ فئ ديد رهأاط'الدطأ الإ( 9 00

 نالف نالق 5 1 ( طبل ( باص مسنة ط“ الو ىراوتي تح هنغ فرصة رص 1 ال

 س0 و ص 2س

 نع 2 14 عرص اذا نالغب اوين همدهع رص لبقو هنأهم رضوي مل لماطيل طمل + ُْصرالا

 1 يوةعيلاقو دسار قدعداخأو هطوعو لش ةيفو ءنالف طم و هندلحو أهتطسشك الا

 سوماقلاحراشهبوصاك



 [هيفوءوقىلا طنقي طنقو هلوق
 اطظوضملصالاباذكة ئلامتةغل
 ررحوارحافرس

 هر رحو لصاالاءاذك اهيدادل وق

00 

 (طشك) ءاطلا فرح + فاكلاو. فاقلال صف. 1
 0: دب جي راطحب ١" هك يول اج

 2 م مس 5و ووو سس

 تكن نا لات هن / طفاكوهو انك نو اسوا سلس اجب مالو طخنعو نقي قو

 عادم )تدوس ًّ

 ةظانقوا. نت 7 لئماطتق طنش طتقةشلا هغل همفوهنأت 000 ى م

 0 - و -

 نجس د ل 1 لا تاويل تا نيعسب ليها

 زلوم م

 كلذلاق لاق نتغللا فاطونق مش ١ طنقو طنقي طبقت ادغلامدو ىردزالا لاق طنب نمو ٌىرقو

 قفا عت وسب وي ىأهللا ةمجب را !|نوطَتعي نيذلا سانلاريشلاقب وءالسعلا ننورع وأ

 اهقرمتالو ومو لاقفةللامأو تعطى تطق ةطنقلا تطقو باور 5 ةعزح ثيدح

 لاش وةبقلا نودقنه ىهوءاطلا دقت ةلَقلادارأ نوكم نئالا امم هنأ اوريث الا نيالاك

 يطل رعال نبا نعىتا رلافسيذسهلا (طسنق) ةنطئاضأ نيكرولا نيبةمعال

 ليقونأضا| هيمهضعي صخ .وتدازامىلا ملا نمةثاملا 9 ( وق غر ةفورعمةر ع

 1 زجارلالاهاهتدريسبلا عسطقلاوه طوَقلا

 اطيالعلا هلم لوقت وسلا ىلع : اطياه لاسحالا ىنءارام

 اطئاولاو رقفلاىرابت اطعلا عل ل َتاد

 اطماطغلا هدا ىتسااذا « انشا ةالفلا ناس ممل
 همم توص د

 د4 اطناهحانحالا ىعارأم 5 ىوربو 5 اطباو يتب د#

 لأ طهزلاو رتل لثم دحاوال عون ماوهودنعلا نم تفل املا وسما« هطبالعلا

 توببلا لو-امطعالملاو نءلاوهوذخأب اس أىردب الفمملعركَت ىذلا اواو اهطسو هب د و

 همدصعو

 تائب ىلعدهاشا اوهودل بق تسل ىفاطي هنأهبب وصنم تدبلاقهط طوقواهرايخ تربح تسهس او

 25 وع

 عضومةطوقو طاودأ عم او عارممسا حانحو هيطم هاى عع

 فاقلا نملد,فاكلا نأ بوةعب مع طة امك( طك ( (فاكلا لصف )

 ىرحلادوعلا|ذهاطسكلاقيبيذهتلا طسقلا ف ةس خاهيرضتبىذلا طسكلا طك
 اشك هطشُكَي سرفلا ارهظن عل اور وزان ءدلملاو ئذلا نعءاطغلا طك ,( طشك (
 سمس دو ٍ يسمع سم

 ماوصل لب ب دق هِيِقَدْعَل طشَقلاو اشكل“ ا مروا



 ٠ :ءاطلا فرح«: فاقلالضف ٠ (طنق) 11

 لاو نسرلا ةءاللص
 سا ساو نساص هم و وهو

 دعج سأرلا طعلقمن ءالو 272 نيك طس ونسب: جتامق
2 

 ّيصاادشكُذَت غوش (3) «طاط نس ارلا امام غلب 3 # ىرهزالاد شن اوُدظَعَْملا ىهو

 2و2

 هطمش , هطةمديسن ا طامقلا هلع هد دج ىلا هؤاضعأ ذا ذادهملارب اردو دهملا ف
 هص قثكوس و

 4 وق ديل بطامقلاو طامقلا لب ىلا كلذ مصساو هيلدرودي ديدشهطقواطق هطمشيو

 6 مم

 ريالا 5 و الي طقأ طامانةاشلا وىصلا تطقدقودهملا ف ىصلاهيدشر امّكاذكو عاد

 انامل دقو طقاذا بلا ىلا هلا رعلا ةقردا طامذل اولي هبلحز وهي دياب هب عجتاذا

 ظنلاو لاا املا :ضونمللا طامقلاو اعمنيلج ا و نيدسلادالا ظمقلا وكنالولاق

 هدوُبىلءىأنالف طاق ى ما لاقي تيدهتلا دو فل نطفنالذ طاق ىلع عقو وذخالا

 1 نءال صوصفلا فد_ءاصدشن ومان ىأ اطيق ل وحار لاق و طمقلا هعجت و

 ةيدورْكا ع ْ

 اطيق ع نقار 9 لهل 5 بارضلا قوش ةلاَرع تا

 ارهش هلأسنلا زاك مانا يدع فر قيراطلا بيعها مس «اةلازغو اطيقاربشىوربو |||

 طّو طاق هلك ر يطل ذا سب وامان ى ًااطيقال او-واط.ةازهشهدن:نعت قو الماك امان ىئاطبق ا

 ةىهلاقو امال نع 7 ٍءستل !كزكراهدتس اطعَقاهطمُشي . رايد ىثنالارثاطلا

 دامفسلا د يدش ىأ ناس هن املا و ب تحس 7 وسلا كاذب لا تاق ْ

 لاقي ىمدإلا طم, رئاطلا قو ناد طفي سمنلا طلاق تدان" ىلآ نب تو أن" ع نع أر رق

 هنأ رشاش دحفو طمعا دقاعمهنمو ص اصلا هيد كثنامطمقلاوا طقوم نب" اطلأ

 نالجرهبسلا مكبتحا ما كلذ 5 ايما هيل "ىذلل صان ضقت صحف الجربا مهي

 هىنقف صورا 211 نيد واهب قل ”وبىذلا هل رشق واعم هايعدا صحف

 ثيل ا صخنا حاصل زيا لاحم و طمقلا دقاعمف ملم" النمن وددقاعلا هملتىذلل

 مهلا ئرهوملا لاو مضلاقورهلا لافاذ كس هريثالاننا لاب صقتلا نهلمسعي تلا
 مق أكتر نب ىعأ لاذع .رلا طعس ) امعق )إ.د اودع أك رتسكتاب |

 98 ما ,
 (طنق) ءامةس دراما متل ورا وةطعمقلا ىهو ضءنفهضعنلخادت

 ردصملا مضلاب ط 4 اوءوذلا نمسا دش لمقو را ساما مهلا وسلا ط ولا

 سوماقلا حرش ىطمتل هلوق
 كد رهلاوه :

 اذكءامةبودامهاةاكهلوق
 طغقمةدامفو انهلصالاب

 امها سوماقلاىف ىدلاو

 ررحو لعخلا ة>ورحد ا



 سوماقلا ف ىذلاو لصالا

 تهم ةدامقهزمو ثوصو

 وشروح هل اوقوثاسللا نم

 هررحواضي الدال ىفاذكه

 دادشلا وذ طاعقلح .روةهلوق

 سومأقلاح راشةب وص و

 قطءضادك ةطرعقلاو هلوق

 لصالا

 (طعلث) ٠" ةاطلافرح  فاقلالصف ع

 ١ لملف اا ناطم رغىلءنالف طعق ارعالارداو ودير ملأ يلوم 7 أّملاو |

 ىهدقواجب َُ م اوةسأر ىلعاهرا د اهطعَتفا و اظدَق اهطعشم هتماع طعقور وح 0 2
 0 رع دم مص

 ةرادإريسغنمةمامعل ءلاد_ثوهطاعتقالا نع ىبهنو تل اممعتلارهأ ]هنا ثد 8: 27 اقو هةيع

 لاقؤو تفل اهنمل_ءىالو ةمامعلا معين اوه طاغتفال اي الاب الاف ملا

 ءاجأ ]اسست ةنبن تاق داو نم شم معلا مع ونار هيِبصَعلام امش اوةطعقملا ى ماعلا

 زيخنا ناطق ,وثسللا لاق كلد ا واعف ىو 52 اطاممغتم

9.3 2 

 سياذا فوقلان 7 هرعش طعقو سزايلا اطعالا درعوأ #2 مئامعل اسي اع ظوعشمةسهط 3

 ا

 ةوطوعشلاو اروح ءاصو وماذا مهوب اوُطَومَقئرهزالا ةشوعقلا لثماانبلا ضيع
 ا 5 هم 5 م

 مولا طعقأ ادقو فثكلا ا طعما اولّدوناهاذ اوهطعقو ُ ؟وهتادا ذااطاعقالجرلاَت ل او

 الحتو ضاعت لخروا ديدس ةاكوساهكاس اهلي ميرا ءا يطعم ناوذلا طعقو اومعكلا ىادبتع

 ا انازرلا طع د وهودرطلا يدل ا 'قطعق ًاوقوسلاديدشفينعق اوس

 ىطعت برك ىرهزالا ل

 2 ءوود

 | قيد هاك دط وفعلا وةطومفتلا يرهزالا معني رقكادكو لاق ديدش ىضعقو

 5 !لبقو اهدفس اهطفقواطتقاهطغشي ايات اهو الار اطلا طفق((طفق)» ل لعُملا

 ”ةطسعقلاو ركيلاريكسلا طعتملاو كا اهد تايلوس

 - 3 ةةهص

 ةدشأةرلآلجرلا قادس ةدشطقملا دمت نبااطقذ قذ , رئاطلا طقدو فلظلا تاوذانوكياغن

5 

 ثينلاس هوندا اواهمسب ودلجلاد وأهم 5 و اهطقملاق» 0 1 | اتسم لاو هزات

 اا هسيلااهرتؤمت دخل هلا ىلع تصرح اطاطبُفا ىزعملا تطاق اعمل طْمقو

 طقبشلا عاملا ري ريثكلا امهالك ظينسشلاو ىل طْغَقلاو كلذ نه 'واعت اطقاقت ”واهطقَتاو املا س تلا
 و سوم 2

 رو مصادااهليفتتيو انملا طغتقيسدعل اوال وفات طسخ اشم ظففقلا نم لعمق ىلع

 5-5 7 مو

 ماب ساعفرتب وقم كرة قصيرا وسلا لواء تعانق ايلا

 طملشقلاو راو طاقل امدرسننا ادحريضقلا ىلا (طلق ) تار عيبسدحأ هتاوهلقو

 وذو 6 و

 طامقلا لسقو لاو باللون سانا نمجمتجاسقل هكا وسةرخالا ىرأو

 داما طاَقلا ىنارعالا نبا يللا وهودد 5 الا طبلمقلاو طاشلاوذ هللاق وكامل
 ا -

 (( طعلق ) نيتضسلا مظعلا اميلقلاو نيطايسشلاو نيل اذالوأ ]نمد 0 طيولقلاو

 عمالا نوك.الولوطدالىذلار ء«كااؤهو دعلقاو طعلقأ ل قو رقد 2 ع رعت طملقا

 "و يو سسمم ع ححصو وص وج هه جميح مس عموم تحطم دست دمرت حج هوو دكت دج ص هج ججج
 ةهيزلص

4 



 (طعق) : ءاطلا رح فاّقلال ضف
 ا ل677؟7؟7؟77؟7؟7ٍ؟77 7ص ٠ْب+77ُ97لللاالال"/

 هاا ل وم 5 : 20 3 ا -- ع و 5

 «اطت اطقاعز ىرت لمخلانع# تا.مهلاك اعيطقاعيطق طن اطقل دمنا تءاجلاةد و ُطقْطَعلارطملا
4 2 31 9 5 

 هدندع ن ةمقلعلاتو

 ةشص سس سو دور دع هسصم و :

 اطئاطقماك ١ الاد-اهفلكن 5 الخشب هرضنمانبلجن مو

 و ف -

 طوطق طاطقلادخاوولاف اهرفاوحياهعقتف ماك الادس عشت هكت ىاورعوأ لا

 ركتنلالا ودل تطول لاقرو هق ةقرْك ىف تاءاسجيوألاعراطتاطق هيغل رت دودوُدب ثم

 رمل ىفاهالَو مسدد 34 رااوذلات ردا أ
 8-5 ه ”سوس»“ هم و 8و

 باَاهعْدَشا ىحءاملاىلا 21 ت1 رعسن ىف ةدوقعم

 َْق و ةناعلا ق دق رسط وصلا دف رطفهطقم امه 0-1 رسفلاو طبق ليم نبا

 ه٠ ىيهء*- .٠ مو

 0-0 طرح نيععيسواعبر أو نيعسوان الثامالاقف بازحالا ةروسددع نع * شبح نب رزلا سوو اثه دس[

 هتك انه 69 هه سم هه 6# هند

 و بح أى ماهغتسالاف ار طق ل اقف
 أمباوص اوممملا تلففل_مْنةبقَعترقل م

 ءودعم

 ةدامىفعةوهطاقم هلوق

 نأك ملسو هسلع هللا ل صدقت لوسر نأ ص اعلا نو رم نهنئا دبع نع ٌتٌْدحكن نعل هل

 ميج -رلا ناطمشلا ع نمميدقلا هناطلس 108 ركلاههحو 3 وعأ دوسملا لخداذا لوقي

 ايدو هس ًاربكرل جلا قطة اهدا و تنوص هاش تل 3 00 ا 1 عا او ءءء ومص

 انهلصالاب اذكريسي هلوق اطال نحل دمودو #1 اقلاع

 2 طرم# ةدامف 0 ىاطقلا لاق عضوم ليو ضر ]مسا قلو :

 دعص م ير 0 0 تأ اد

 يك اناعظأ طقبطقب التعب « اَتبلو قارعلانمحو رثلاتبأ

 رعاشلا لاه ةفوكل ابرك عضوم ليقو عضوم مضلايناطقطتلاو عار نع طقطقرادو

 ومع وس س و هو هيمو سمس و :

 نةلزئمانمةناطقطقلاق « انا امني نعل سب ناك نم
 _-ء

 ذدم اذاهعر ِ ىلع نالف طق لايقل اقل وهطبضاطقئ ثلا طعق (طعت)

 ىلعلا ىلغالا لاق ةدحاولاةر لا ةطدقلا ونش اهقانو طعقو ىذا !قديلع

 ىتطبودعب شرعلاوذاهعفاد #2 ةطيووةظرو نماهدعيم

 مودم - 4 مم

 #2 ياس د عدو ركل فاو 5

 هسيلعمل ا ذاهسع رغىلع ظعقلاق "5 ريع ةوىفدع رع ىلع طعشي ىذلا رم رص



 ل دب سا ل 1 5 را ني و اس 1 2720 نحآإ ىلا ديباج نا نيو دك

000 8 

 0 (طق) - ءاطلافرت « فاقلال سف 2 ه2
0 

 | ل ةيليم طاطقو ضفللاو ليقثتلا فان اواو جوا اطقةرمدعالا هلام

 - ال

 ابرك 00 ىتحيفا

 باطلا فاكيمكت يم ةتاطاداتاباوم كيابل حو ىانقىأ

 بل قلاوون فقع نماوحرتل مكل ىديجوهذنل تلطأ لوقيتلا طارقلاو

 لينا فأن مال ,ةايادنل هاي كموا و دكا طقلاوةز :ئالباةّسلاقل 1
 سس سلال

 لمالاءاذك ملا موقهلوق

 سوماّقلاح رشو
 ىشعالالاق و عب 200 - :ربزعلا ليزتتلا ىفو

 قفأب و طوطقلاى طب نط مع 1 يقلون كالاالو

 نمانيبصت أ انطقانل ل عاولاكن 50 وةداتقودهاجم هريسسقتلا له لاقل شيقفأب هلوق

 لاق وانيمصت ىانطقانل لعانب راولاتفاهمفاماوهتشاف ةنملات را درج نيد يعسل ا و تاذعلا

 ' كا ذباؤز عساف هنمع هياك نوأ نمامأ فلز نيس كا ذاولا دمار وتكملا ةفصعلا طقلاءارغلا

 يضتلاطمقلاو ظحلا وموَُسلا برعلا مالكم اوباسحلا مويليقٍباكلااذهانل عا اولاكو

 ” ايبا ندين نع كورد ْتططَقْن م طقلا لصأو لاك اهبل صوب "ءاضي ناس الإ ةففمدصلاا هز صأو

 ىتحاهعبسي نأ اهءانبا نا لكيالنكل نا رخاذا ط وطقلا عيب ناررتالاناك اممم رع

 زكاوملا اهبدارأو بصنلا قا وناكلاوهو طق عج انهه ط 5000 زالالاك اهضمقَي

 |ءاهقفلادنعاهعبو ةعوطقمثلاكصو عاقرفةيوتكمحرذت تناكاجنالاطوطق تينا زركلاو

 1 تروس لعل تبلل ض ارا هنأ اهفاملصصتلامزئاج ا

 ةطقلاقيالعا ارث لافو ةطقت الاودططقوُ ًاطاط# *عجلا اورومدسلا طمقلا هديسنبا رك داانود

 لطسالا لات رعاج جس الدير دعا لاف |

 زم نم ص اننا فل هذ 5 اَمنفَأ طاطقلا 1

 رتمكىلارادياولار كيل قطقلاو بعث ن ءئج ةع اا ناعوت

 01 مي طةطقلا َّق دوف وه 16 لا عةطقطقم ىف نذل تالف ود رم اراغص وهلقو

 و «© 0

 لاما كاذكو بلا قرفه بتل ملا قوفوهو لا اذ قرفوهو

 37 4 هم

 رصد ذوب انتا عياتتلا ف رفا ارطملا امةطقلا ثيل لاق ةسلا لم كا وةشفللاو



 ؟ها/ (طق). ءاطلا فرش * فاقلالصف

 هلا متد اراملوقن ىثاملاًالاوههناث اطقامو ثلا لاق ىسحاى قش بحسب دوروافلا

 زور هناف طق رشعالا هّنيطع ًاامعض هومقىذلا اطدلاامأ اولاتلسبو لبق ثمل وهو 5

8 3 
 ةف.فح ةعوق ىه و 3 طقدَس . رام دس ١لاق نامزلا اهانع هطقوددةلاونامزلا ندباهرف 3

 ال

 0 ودعم ىهف بسح ىنعم ف تناك اذاوتاغل ثالث اهيقفر هدا 000 اذا اهئمدق وذ '

 بصنلاو ضةلنارهنف ل قولو هنارعاىل ااكردتمرخ 2 . الا لع نامل! فرحا نكساملف نكست نأ

 مناف وف نيذلاامأو اذ هاشم كلو ةكوهفهرخسآ 2000 ذلاامأو ةسرعلا فاهجو ناكسل 5

 نمدوح ا ناكوةددشم ىشو طقىفنوك:تناك قلة مقرا اوتئانامأ نعول ةادأ هول عح

 و, 2 0 ٌ

 ىث :ونأم هول دمدر 1م مهل وقك هعف هرههح وءاطلاة ئ5 اسّدم دو رعاة 1 . اراماوأ وقفا وم هزه نأ كد

 اذاامأورهدلا عع تناك اذا أذ هءانملا ظفل عضومبارعالا ظنا كاذإو فوك ل_لعتهلك ”هليلق
 7 دك

 2ث نسا نتضنيا ل تض ا

 طقلاشيدقوءافتك الااهانعمءاطلا ةنك اسطقدب وسسلافءافتك الاودو ىس>ح سعف تناك
 04 5 و . . .٠

 نيو ع 28 3 ع

 ةروبكه طقدتي ارامىلارعالا نبا ىدرو بسك مضلا ىلع وءاهتنالااهانعم طقلاقو ىطقو
 03 د0 ا 30 5 < ه1 ا 5 :
 اورسكي نا اودي ربل ىطقاولاة ف طبق نونلااوداروءاخك ىامهودادنر طقممضع لاو ةددشم 0

 ئحارلا لاق ىبسك اهنا :

 طبت ”المدقاديورالس 5 طق لانو ومما“ الما

 امئاو ءاممالا لخدت "لن ودلاهل_هوهملع مسالا ىديىذلا نوكسلا مس نونل !تلخداناو

 لعل يتب ىتلا ةحفلا ل_ستل ىنلت و ىئب رض كلو فك ملكسملاءارهتلداذا ىضاملا لعفلا لخادت

 دقو ىطقوح هل باقةصو ه2 امس ىفاهولش ذا مناووملا نمل عملا ة باو نوكتاوا هلع
 مولع :ريغاذه وكدطقاولاتل ةماكلا لأ نمن روذأا 0 وافاملع ساتبال ثذإو مو د

 رخل ااهيقللاعفالا ل_تدنةباعولا نون نال ساسقلا ىلع ىندإو ىطقو ىمو نعىرب نبا لاكو

 0 10 0 0 0 دقو امنوكس ىلع قشفّرطااهمةتلاملعن دوزلا تاخد مدقتى تلا هزهكاذكواهكف ىلع قع
 لك و اهذد ءدامامم ضن و مضلا لعاهيطي ندم و هرم ورح طعب ص شيكل نم خو طق بصب

 ا ملا, نمهنال لءةئدلا اص اف ففحاذا وتيفك دقفلقتاذا هيال طءطقل بق رحم هن ىمجاذأ اذه

 لاق دقو لاق ل2 !او فاعلا سضن يذأب ا .هلازامىناسمالا كو عطقلاوهىذلا

 تنس
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 ظ اهل عش ناكو طاق تناك امتافددشتلاب ار طق مهلوقأم أن د وهلا ضعيلاو ءاطلا ٌةْيَك اسفاقلا

 ةعوضومةلك ىطقمهضع؛لاقو هو ىدن و ةنكسملاءاممالا ةلزئجاهوا_ءعال_ةلءاطلا'

 لصالا وه اذك الس هلوق

 ها الهمىرهوملاةباورو

 هيعدع* همك درا والا لعل و



 ءاتلابو سرح ةدامفو

 هشك تا>ةدامؤةيقوفلا

 ووعد

 وهادك قرطلا مس هلوق

 نيعضوملا ىف "هلمهملانيسلا
 ررسأو سدو أمد هزعلو

 هود ميك

 لصالا اكل نوم اافهلوق

 ىللهس سهالا ضو

 هد ل خخ خدع كرر ىلا والا 17 ال" ال ل أطل ١ قيم
 يد د1 ع يا 5 تا

 مستر. ةانلان م ناتلالبق
 طاطقلا ةرسصا رصلا س ا رج تونا اند 0

 د اوي

 1 وجسم ديب : يا اج وو ووو ون م

 ْ نال وهف م ايس تءاجنا .ةنعاللا ثيدس قو ءاهري_غد ا ”الاو

 ىد ها وسال مقالا ءارغثلا ديلا الار رمل نيل اططَقلاو

 عام 52 هه - ع : 8 7 1 2.

 الكا اداءاطقةا رعاو طقال-روهدم سنا دانت طقس كدل) طقالا لءقو اهرداردترهظ

 . -7 : . 4 2 4 7-5 * 2 مو 1 *ا. تا

 ديشساو قتلا لج عب ىذا طارخلا طاطقلاو باعت هاكج قصت حام منانسسأ ا

 و 9-0

 اراجوانتا فصيتي را ىريبا

 ةاق سو

 قرطلامسنم منعرافا مليا د ل طيطقتن هحاسمىوس

 ا دلاره لا لع وتلا طع طقن باو هر سئ ضرالا ىص هئاهنالن مرق اوح جاسلادارأ

 5 ّ_ًء وَ 7 2و ع 14 3 هءِ هه

 00015 11 و 00

 00 |ىد 0 يلا !ْن ام هذ

 ا للك طاذ م مو ع 0 1 ا
 الغل عاف ىنعع طوطقمو طاقوهفاطوطقو طقرمس ان طقي رعسلا طقو نطق ىطقلوقد

 ىدعسلا دز ب -و وبألاه اهرعس اطقاضرأ اندرو لاقي و

 5 5رو مهضوم قس 8 0

 .راتسملا دع موبلا كلا كاب كانيزعلا هللا 1 :

 و راغنالا قو ىه ا ةجاجو 3#

 ىورولافا عفر 4 مهر ىرهزالا لاو رق ندع وهام ىدنعاطتالاذار لا د رمش لافو

 طوطةمر ملاك وافاد تكلا ورسكوأطا اطحتا اغا واطوطخ: يلا سلا نافل

 0 ع طقتسللا ىلاغلارغسلا اطانتلا ىارعألا نا هقاهلئدقوالًءاذا طقدقو

0 28 1 3 0 5 0 
 تكدسعت ىلا ا ل لا لا مهعبلاو دقه مو لاقت 9 أ.سح ىا؟ ءىسلا كطق لوقت

 ىعمةفوكلا لهأ لاقو لاقىرخ نون دو نمو عادوا ىو ىنطق تاقنونلااني وف

 ةرصملا لهأ لاق مهد لوم ننال افك ول مب صن عضوم ف نونلاف ىنافك ىنطق

 اول اوس مهعجم وداع رولا هذه وم رددب دبذ كو ديز بسح ىنع د ىلع ضفملا هسيقبا ىدلا

 ةئاثلا ن 3 0 ناكسالا نعاه مفتاو د ا اسطق نمءاطلاو ةهكرتمءاملا نى ندسح

 همدقاهف عصف و لم تدعو كنا اهبرللوقترانلا تارانلار دؤفثدحلاف وءامللاا دا عىلدلن م
 نس حب #

 ةسص 85

 311 دب ىهودبك أ الاعرا راتوتعو عع ٍِطَو او همدلا | قرا لا عسر يح هاودقو

 ءاطلا



 تدنلو تطشكا لو او ةنأس دق هقوفاقلاءتط دقن دوأوشب دس ايو لام ءاسكالاو موريس !

 دوعسمن هلل اد_هعةءار 5فلاق ونفلمتثم اوقالناتغلامملال فاكلا نمالدباد_هىففاقلا 1

 لاف روكا لا ور وخاتلا او طسْلاو ط ايل لا وىنعملاوفاقلاتسشفءامسلاااذاو ظ

 قمل تلت كلاهي فما عليك تلكم هانعمدسحاو ٌتاعشك وت طشقحاسإلا |

 مَا 2 طثكلافةغل طبقا ملل لاقو طاشكل (ىةسقلاا شقاوه كو

 دا روب موذ ىلع امو ضر تك اكلنا عفوه ونا« ْ

 مق نمو طقاو طناف طتئاواضرع ةعطقاطة طب هليفاش + م مهل يقولي قالا ٍْ

 هيلعزوطشب نيقار رولا عمنوكي ميانعةلطقملا بيذهتلا ورلقلا هيلعطقي أم ممل ماو قمل رقلا ٠

 العاذا لوش طق طق اذاو كاع اذاناك هنأ هماعهللا ناوضر ىلعن اكو در الفلا فار طا

 طقمو هنانأو نيف _صناضرعمعطقهطسو باصأا ذاوريسل ادق .ام1ل اوطنشصتب هدق ف سلانهيرق ا
 ىدعلسا ةغبانلا لاق فيسارم 5 ا 3 ا هديسنبأ هعالْأٌقْنم سونا 1

: 5 

 . م نيس ينصب تخش تي تا و ل صصرا ل نم و

 طق رعشو هلق حر لاش ىلا اطل او طاطقلا ةبلرُسب ىدرب لات ىوسو علت ا

 ططقو كلاس اًططق طعب طةريصقد عج ططقو طق رغشو اطلت نوط حلاو 2 1

د .اوععمططقورعشلا قلب رو ف.عضتلاراهظانلصالا ىلع ءاسامدأ ش
 نوططقو نوطق خ ن

 ع6 (ططق) ءاطلا فرح دي قاّقلالصف

 نارلا لوقوراةظالا ىلا هفاضأ هنالثيدحلا هب _ثًاوهورينالا نبا لاه ٌلافْطالاو
 20001 ل ا

 اهرافعا ماسام هطسقو #3 امرا حارا دل

 - و هع 67 6

 3 دس ىهف أنيبْنهن طساقوعو ىسوبأ طساكو مسا ط.قو باك نمتاق:قاسلا ىهلاسقن

 ل مع و 10 - 2-5 2 ص -2

 كلذكو مّمَكَك وةعئرئاط د5 سرفلا ٠ نعّلحلا طشق عمو 2 ,رنبدسأ ن بهل: دجنبا

 99 هير

 قو ء

 كل ا

 ف ص 2 همه

 0 5و سسوو

 ا بْنقلا فروا 3 هفقيسارش 7 0 ناك

 م َء 5 5
 سوو 5 م و

 تبا #3 اةفادبدك ل
 5 - - و م 5-5

 فيحلا او الاكو ةلطقأ عم اواطَ ظقامت 25 ه ةرذصلاو للا فر ااطتلاو

 قداحلا 4 .اعو دك ىذا لائم اطاطقلاو فوكلاىل فاح هيل ادرز وأ ةطقأ الد ىشو

 ىأ 86 ”اكهنال ةيادلار 0 .طاطشلاو طاطا ىلع ىذا نميز رات علا عي

 م سو

 يم اع 5 1 و 2 . ع 5 2 4

 عاد هدد وع 1

 وهورسكسلاب هر 00 ا ١ ططقدعو فيرطوهو طق فيعضتل اراهظا

 3 سرس ور

 ىدهل ١لاك اعاطقو طاطقأو



 2 طاسقأ زهذا هلوق

 قر .وماقلاحراشمدروأ

 هوك وعدد دمت و تاكردتسملا

 مسصع#م أ عطق ىأ

 ىفاك هلق لا برضو هوق

 سوماقلا حرم

 طابيالا و لداااوض در ىح

 لصالا»اذكرمةلاب طبخت هلوق

 ررعلو سوماقلا حرمثو
 للا سوق ةناطسقللاو هلوق
 ثدناتلا اهبل صالا ىفاذك

 هرزحو
 لالا فاذك ففحهلوق

 ءامللاب سوماقلا حرشو

 ررحو
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 5 5و 0 5 5

 وه لبنا راع ا هباو رؤقو رانا و انكم ابطال شلع ماثد د ىو

 3 5 5 5 57 و 8 4 4 2 , 1 35 هسا

 ءانسفتلاهبر تت حب رلاس.طفورءعمراقع ط_سقلاوهريغ دوعلاودلءقو بءطلا نميرضا

 1 < 2 يآ لا 9

 ءاطلافرح فاعلا لصف 26غ
 تدل كا

 (طسق)

 ع 9 .٠ . 9 2 7 هم 2 4 :
 هب !«بلع هللا ناوضر ىلع شد دح قو هحارسو هبوضو ىف هرومأب موةةواهلع مد ىلا الادارأ

 و 8 ع و 1 - 0 9 مو : .«ه2 7 م 5ع

 .ناطسقلاورع ولباس انلا امهقرر ناكتدز نمنابيصت ناطسقلا نيل سقلا ونييدملاسانلل ى رحأ

 يوت ؟س 5 4 0 0 .-

 ةبكرلاوسأرلاولجرلا فنوكي د ام.ةلاواهتعسو لجرلا لوططسلاو رامغل اناط سك ااو

 لبقو النك ةقانلاو اطدقللا اوهل_.قوةتاخ نيلجرلا سدابربعبلا نوكب نأ لب الا قوه ل دقو

 و س» م

 فظولاوذ :ةلارصق ل_.11قوهولاق ةقلخ سد .هماوق بصع ف كذلا لب لآ هم طقالا

 نموهو فعضكل ذو هديس نا لاف ةيادلا لحرف تاصتت اوحاعصلا ىفونيقاسلا باص او

 سمس ومص 7 هم 5ع

 9 أ اني ظسقأوهو 6 3 رئت 0 هنالدقلت نوكت ىتلاٍبونعلا

 لاك ناك سلا مص ونامدسقلا ى 01 00 حاج 7 ع اهقاسىفءاط قل لجرلاو بي دهتلا

 8 - ص

 ل ا سلا سها لاك فتح افالخ طسقلاو

 لهاتل ةمظاك اًطقكو أ 5 دلال جرت طاسْفأَ هذا

 قنعلا فاسد مهلا نوكيو طسقأو عة نلحرلا يباب يعبلا ناكاذا سيدعلان 3 دسعولا

 تطقورمولأ طاسق قانع ا رءاط ا #3 ا د ةيورلاف

 ١ ع ازا" 00000

 ه يول م 6 6

رع وغشالا نبا دوكتن أو مس ار ؤ ىممالاو كار ءالانا
 ! والشا

 م 11-10

 حزقسوق ينط قلاورطملا ةمالعنم را 2كوب فاطس أ

 كنا :أوىلاط لا هللا سوقا لاقي ديعسولا لاق

 89 موي رادلا كا هرم

 ٍامفلاَن بكىلاط  ةلثم #* اهتح ففحت :ريدأو

 و سس و 0

 طكسقلاو ةءالصااس 3 ا ةلاو زق سو ةيمست نع ء ىو حرق سوك ف اطسقلاورعول لاك
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 ثدللالاقولد.ف امل !بوقءيلافوركأ اريقاتعن مرام لين 5 رضي دوعمضلاب

 لى هو 2 عاممس ا ” 2 3
 طاسقر وهلااد_ها لاق ورع :والاوءاودااور ولا ىف جيد فهلا نمهيءايصدوع املا

 هو آد وو

 منان بأ نبرشباىرببادشنأو 1 و طسكو

 ومد 2 م

 قالت عيلان جا تنل هجم وج

 لافطالاو



 ا 50 ها ا هن 20000 هزل 3 01 20700 2077 1ك ل ديس تر يما مسن . 00 8

 ع (طسق)  ءاطلا فرخ « فاقلالضف

 نول دنع اهو مديرو عفر 5ءدنعن ههلْزا نا وقازرأوهبلا ةعر مادابعلا لاعأنازيم
 ع

 قواخم لكب:صّآو»ىذلا قزرلا نم ممسلا طس ةلادارأ ل قو رأي وهقناهيذ بالقوه

 اي

 هطسق“ اكرشلان مدجحأو ولك دخلا ٌبصْنااوةصحلا مل قلاودرثكمت هعقرو لقت هضصددخو

 ا لا ل ف

 ديت ني ككل

 ءاودل اولا ىلعوومس مهو *!|اوطسقتو هرطو املا قوهفرادق مو هنسحكأ

 ُّط قنا راهو اطلق نازيملاب 0 هو !ييرسرلازدااو سو لدا 2 طسقإ و ْ ْ'
- 

 دمها
737 

 يفهم تف ا يي وا و ل

 ساطقلااونزوىلاعتلاقو طسقلا تاوذأ سلا يزاول عشاو لع هر -ةنيزاومو ْ

 0 ةلاق ا ا ل ْ

 لاا 3 ع هد 53 2 5 22007 4 م 7 8م ع 0

 ملاءاجدتؤ انههاودعىأ ار ودا ىو طمقأو طق ناتغل لد_عل !ىنف لدع عم طسقءاجدشفانهها 2

 :او زصالا فاذكه 5
 ررحورظاو زد ق لاقي ترها هسياعهتلا تاوضر ىلءثيدح فو طولا هردصمو فلالاريغب ظن داوم 1
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 تصله تواطساقلاو مه ا مهتاللبا له نون انلاَيقراملاونيطساقلاوٌريثكا نا ْش

 م

 نم ملا .(كنيدلا نم اوك مهنالخدا ودنا نوُراملاو ها عاوعي رمكحلا ىفاوراج ال ١

 َنيطسُملا بحمل َنااولع أ و زيزعلا لي ربستلاق و طسشموهفلدعهمكحف طسُأوةبمرلا ا 0

 يطساقلا طوسق ِنْعَصاَن 1 .يةتمدعتاوؤلبا نمر كلا وروح اطول رولا طس ةلاوأ
 اوناكف نوطساسقلا امو : 0 ءلا لد :تابفر رام اطول و اطوسق سي اه نموهلاق 1 9م سدد

 ىلامتهنالاك نول-ل نول داعلا نوطسٌلاو لاكرانكسلا نور الا محار ابل ْ

 ميلا تالف آو مؤنس ت5 الاقي م 4 و ةيسعلاقزذعلا اما لالاو نيطسقملا بحيمنتانا

 اال ارعالا نين عوق 2000

 هو 04

 عب سوه ياعو 35 00 امس وزحناك ول

 هر سسو نمو ه 8 ع يع ينال

 هطسقت تح اهيلا ىوأر# هطغحومتي زاّرطماشلاو

 حامرطلا لاك واهرتقاذا اطيتقت قنا هلايعىلع 20 وأ
 ه س هس م 2-5 تدةص 2 ا 5

 اهمادعا هيه راط هم د اهميسى ريال فك هاتك

-_ - 

 ا 5

 ام..ةلادربملاطاسقأ أ اوعاص ف صنوهو لاكمال اوراصمالا نهد ضعْروكلا اعقل و ْ

0 

 0 ”دلاةيخاسألاا :اهقسلا همس نم ءاسنلاناثيدس خلا فو امهرد نونا ثودححأوةئامعيرأ

 هناكهف هدو ىذلاءان ال أ امهه هيدار ًاوبيصنا اطل نمدلد او عاصلا ف دنس احبارم 7 او 0



 طفرعةدامىفرل | ذ.>ا.هلوق
 هيسيفعم همك انهامسكع

 نالفانءاج ىنارعألاكو هلوقك
 رك ذب نا هّقحةداملارخآىلا
 هلوقو م طر ق ةدامىف

 نيمعاقف ةرامعلا هذهىف

 لصالاىفاذكهوهنا ”رصب

 ىسوماقلا ىفو ارمسفمنيءاس

 مطرخملا فانا وظعكو ةفةدام

 هعوعم همك ها ررحو

 سوماقلا ف نيمكامهلوق

 مظعمو ريغك مكلم فخ و

 ةراخ ارسكن ناضدادشو

 نا سذالا فن مظعكر لاكش
 هعمعم همك ها عقرملا

 (طسق) ءاطلا فرح « فاعلا لضف ؟6ه؟

 0 وال و ا هرعت + 59 5 ٌتداحا
 ل دس

50 0- 

 بط نير برعلالوة:ض قت 00 ة]. راسي ةيىأاضيأ ةطمطر رةبنالفداج املاتيو

 رائع 7 ا 3ك تاعف دئاضو لي نمتعر رهلوقت ع :رعءاوس لعفطشنرشم

 4 : [سصابط ام لحرادشت و تاع نع
 © 57نس 87-2 ه3 دمو) .هّل

 كطرسقاال انأذأ 27 0 ةماديحاب

 يلا بابشلاذا ه كنا  هملاجأف
 َء م5 ع و : 8

 عقجاو ضيقت اداطغنر ا ىلإ دال ىسابعلاوأ ىورامو ىلا ىرءاجللا نمو ىرهزالا لاق

 ) طمرق اوما كلدنال داق ادنتعا يرطب تعج اذازغعلا 0 او

 لاق هد :واعمثد د> قو هسمدقنيبامب ٌراماذاءوُطَسف 1 و وطخلابر رات ممطر 5

 أظام رق لل اممرقاوريكلاران' ؟ ١ نموطللا ف ةطمر ةلانالت رك ًاديرباللاق تيتو رع

 وه ل_.قو رج وهو ىذغلارهز وم لاو ردى راسا ةقطرقلاو ضبيقتو بضءاذا

 اهادّتَد ذب 8 . راحةغصفف
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 ىلا لضقلا ىََعلا طوسرشك ليج #3 نتناوابعولا بتيدسرسكاو

 طادب ز لاق ضع ىلا هضعن م د1 ات راغتاف ادلب |اطخأ .رقاو هيد ى ءد لاف

 هك“ همة وه همس _

 ىلع نماموي تو ةااذا 5-0 ةرثفا رطأ لك ىناهتلسكست
42_- 

 ةطمرقلاو فوطلا مف ةطمر رقلاكاذكو فوردحلا نادتو راكد هقد د طا قطر .هلاو

 حرق ىلع شيدح ىو هنباك نيب براك اذا ٌبناكلا 0 0 ىد ثلا ىادتووطلاُةنرامم ىلا

 مهدجاول_.جةطمارقل اوامر اذار 1 كو فور انيام طمرقور وطسلانيبام

 نيا نالفانءاجيبا رعا لاو ؟ةطوُمر لا لبا ةجورس الاقي ىل ارعالا نبا ىطَمرَق

 95م ومات د -- و ب س تي سو

 ضرالا ام مب وكلي "ذاكر رامهت | وج نيمكل» سابعااو لاك نيمطر هد اقف نيمكلم

 ىسملا ىلا عت هلل | ءاعسأىف ا 2 ناراقئمامهل نمل 2000 مدين يعاقف هلوقو

 هو هرم سس سس

 راج اذاط ساو هفامسُمي طسقولدءاذا طش موهف سب 1 تقألاقيلداعلاو نن امدقملا

 هل عمدت الوان الد أنام هدا ىو 3 3 هلاك لاق املك 5 3 قمل اتاكيف

 75ه 35 هدب ةمدم

 عقربو ضخ هللا نادال دعا | ط لا ن ندي ىعمنازيما شقا هعقر واعشق ضف ان نأ

 صم ا ع يني

 1 دشنأو يدا نت ناب اك ودقل ارث نطو هرلاور عون الاكو هاض لارع ارمنمبرض

 ويد هبوب وصي حب صو وو يت وبحر هجم صفت جر عي كرد اجب يمت يحبس دياز ياجحا - ويجب جب جيو يصيح سمع دام +6 020ج توب دعساوج طيح مموج حجب اس ووجب وهو هسا نمر دي يجو ب + دودج ميجا هجيج أ

 نازيم



 دارنا 1 سارا - نوني
 كن نس اضع ني نيرا

07 53 

ِ 

 كأثيدح ىو .الءلقاللقءاطعأ اذاه سلع طر ةمهلوقن د طارع ريقلا لصأدب ردزر لاه دا ْ

 اهصخوىلاعتهلتا!مناصرصمةحتشتسملاضرالا,دارأو 11 را صأو ءارلان ملدبهقءايلاو :

 انذلق ترطع اواو نااهله ىلع ةناهنا مالادرسع قا اجلا 2 طارع_ةلاناك ناورك ذلاب ا

" 2 : 

 7 1 تر . 1

 7 هنعباو 1 يا 0 ليلا 37 ل 0 0 3 , كي 0 وأنت 4
 ينيكو نتا د ساو ا اوكا 17077 ها د يي وم و ترا ا وسم لا سام تير ويد ير لا

 الول اههوركدملا كعمنلأو سس أ كطيراوق ك طع اال عذاو هه 3 انديه النا طب رارق ا
 تناك مالسلاامملع ليعمسا مأ راهن أجر و ةمذمهل نافل اوق عمو مث درا مالكفف كاذدجوب ٍْ ١

 اقروهظعأو اه ملحأ وه ,ةطراتةنك ا ردا ىذا طرا وردم لكن هع #طبق :

 طرؤو دنس نم لسجر مسا طرقوطورا امسهللاقي بالك ىبنمن وطب طن رقو طدرقو طرقو ||
 0 س 7 ى*»إ 5< 8 8

 ا لالا نمد 0و هلا در هلا وناد_حنبةرهمن مه. بق ١

 ت2 قاد ىذلا سل كرفاسحلا ىذلماك ناطر ,ةلاو ناطر قلو طاطا نكلاو طاطر لا (هارق ) : 7

ل باعك ل ارلال وقلم ريعبلل ل <رلا : نجف نينو فا نين ني لن يكل نقيب سنا ل اا هد ا ل ا 3 تاو
 جاهلا ىرهول اهنا اذهو د*اططا رقلاو 

 م لاق اجتلال نبق 1 اوه ىرينبالاغ ا

 طاطا رس 0 ةرئزىذ + :طالمار ام ىح 5 اقرالاطبج لاو ١

 ريعبلل سا, اوهو ةعذربلا لحرلا عام نم ىتمدالا حرسلات قع رطب ةيعدرل يك
 ةرمنال د لحرلا قوف قلق ىلا ةسفدملاوناطرقو طاطرقرفاخلا تاوذاوهو 5 ١

 ناطرقلاو دس نا بلا طيطو لا و طبطر :رلاَو طاطر ردلا كل ذكو ةعذربلا ةلاطر ملا كا ررلا ىف : : ١

 عملا بلاتونأ لاه ةيعادلا طبط :رلاو طاطرق ةلاو طاطا ْ

 لاقرخسالا شا ظمط طرقا 7 ْ

 ا (طرق)  ءاطلافرح + فاقلالسصف ٠

 هعجن ”الديدشتلانطار 0 ًأوقنادفصزوهو فور ءمنزولا نمطاربقلاوطارقلاو قار هلا وهو

 اذ جيب ايدووعجبو حابس .داولاك ايران .دؤرت دام ىلع“ ءادش. .عضتقرحىدسحان ملدنأف طد رار 8

 ليج لكم هنا همفدري سفتءاج دقق ةرانسا عسي .3ىفةرب رهىاورعناثددحىفىذلا طاريقا |

 نمعرب طاريلااجسرو مذ مها نافاريخ اهلهأب او صوتساف طارقلا اهيفرت ذباضر نوكفتسرذ
 0 5 0. و ه١.

 نيرشع وةعيرأ ن مازح 0 ا ودالبلا رثك أقم رمع ف صنوهو رانيدلاءارحأ

 ىما 4+ همم

 ور سس هم 1 261

 هللأيدق نسف ا 2 هيف دوك ل هرقل !كلاق

506“ 

 2 مو يرث

 يي رالا نطيل »* واس نانودكر تا انتل أه

 2 هيك الع 2 ىلا لمد وع 70 عال 7 1 ل 1/ 010 ا ا ل ا ع نطو توملا ور نمل ام رك كم نط ا

 ىطضادك طارقلاو هلوق

 سومأةأا نم ةعومطملاز ذْلإ

 ررح ناكك ه>راشلافو

 حرشفو ةروصلا هد_ه

 ررجو ىنعملا سوماقلا



 اذك زفت راننناط# هلوق

 لصالاب

 ازهةش طرقل او هلوق

 لصالاب

 اذك عرصلا ىطرقلاهلوق
 2 راشلاقف وءابلابلصالا ف

 طرةلااكردةسمسوماقلا

 ماعرسا كلا
 لصالاءاذك تةيسهلوق

 سوماقلا حرش قىذلاو
 تنرقىوربو لاف تةنش

 لخ هال اغاصلا نعدمسو

 هبتك اسوقفديلذهلا
 هوم

 د نع رح هيد د درس هن نا نا نسلط 10 نمل ومان
 ا“ و 0 د وا 17 , ذيب م 5

 0 ل . 87 اا "ب

 هاطلا نقر هن .فاقلا لصف 5
 بينه 5

 | ساعى ةغاف عدلا ديدش 500 و هلك ًارثك 0 طسقلا ن نامت اك لك الاةرثكل

 (طرف)

 ٠ لوةىو»و ع ع هلاونأ ناطخو تيدي سدلو تلا ف طبقلاو ةفيتو اكل

 ناقل ىلع هيلا تسنذأ وح ون ماسر دس 7 نان اطل و و 9 و دوه نب ناطخ مبا 0

 اقنمتشلا لترسم ُّط را ركب قرعام»الكو ى طاق ساشا اريغ ىلعو ناطق

 اطورقو 0 ل يي ُّط هلا لمقواهلسأ ىف 1 ”ٌةلاونذالا ىلعأ

 قورعمتّنألا لحن معونطرشلا ةضفن منيطر »رق عّدصلن أن 3 9ع ىوةطرقو

 011 ها هرةتف هب راخلا تطرقو

 8 لمه

 نقرأو 0 5 نينيعلا ىلعهتلا كطرَ

 قدلاعمللو رة ضنا نم موو طر 8 نذالافومتلل لاقي طرق تاع تسرع

 ةنسح ةيئطرَقلاو هاندا لصدلا اطوكو ألا طر راو ةطرقلا هلك كلذ ىف عسجلاو طرو ىهذلا ن 2

 ( بحس دو طرقم طرق أرك ذل وءاطرق ىهفاسمأ ذأ نمناتقل ءمناّنمَّراه نوكي نأوهو ىزعملا ف

 ناَتتن سلا أىزعمالت روك نأ ةطرقلاودطَر رملاوهديس نتا لاق انانئم نوكيدنال تلا ىف
 2 م 0 ن7 يك

 (ليقوهلاذقىعبلعفسنانعيدديدم اجل هسرف طرق 5و 35 اوهو. اطرق 9 َّطظ رادقو هيدا مناتاعم

 نبنامعنلا ثيدح فو هسأر ف ماجلل !حرطاذا هسرق وطرقلاه وهسينذأءارو ماعلا عضواذا

 اهوطرقشاهلو ىلا لاجرلا بغا اوللاتّرَرهاذا لاقف ديوأس مو 4 هءناضأ اىدو أ هنأ كرم

 سأرف اجلا حرطامهدح  ناعشوم رفا طير ةةديردننا لاق اهماخلا مه هأ هناك اهتنعأ
1 

 هسيلعو ىربنبا لاقر ضخ ى هو هسرفلا دق ىلع اهلعس ّت-هد,سرافاادماذا نان و سرفلا

 اذا نأ لذو رشا دش أ لعام اهل رقت لمقو #* ناعجا رمت اهل 2و ىنتنالوق

 هو و

 لعجوردا 0 10 كا طَو ردو الار تابت نان[ .تاارتسمتل

 هدا عمال ةااوالماقءاطعأ هملع طّرقو طرشي هنال كلذ َى يمملاعوايثالث ا جنبا

 حيارمسلا امرك جارمسلا ”.لعّشطارق اوراثلا راق يعش رمال ل

 قرتح امةطارقلاو ىثع اذ حيارسسلا فأن عطةبامةط ارقلاو*ىضيبلا قرتحا ام 4م عزرئاذا

 ىلذهلا ةدعاسلاو هسفن حامصملا ةطارق لكل ليقو "لمعلا فرط نم

 م ةلاك هر رغألا تالا م 2 تافه اعماهبتقَبَس

- 

 حار بلا طا رقلا فار رعالا نبا 5 أ عاب اوك اوحورار غل اعجب ةرغالاو ةلا م عجبت الا

 يوضو



 7 - 11 0 1 1 010 40 ا الل و ايلا نول واسر 0 ل دل ل يا ا ا م وا هملول كاوا اهنا از كيد خا 3 ف او
 : ٍ ١ ؛ ١ 2 1 1-1 اه 0

 4 (طخل) ٠ .ءاطلافرح « َفاقلالصف
 هت ودا زج + جوت

 'طانمالاو ىطايلا هندي لأ حيناك هنأر تعم نبأثي د- >-قو فص هنافٌفشُيالنا هنافو طابقا
- 

 لد ا 1 و

 امثيرط ابمثم طشقلاو د عب ريحا لصيلاَنو رينكل

 هم هو و ل

 2 انمهناليدملا طءةلاواوطشل !الواوطش لا قيالهديسزبالاقو مهضعباههركواوطشلاو 0

 رسكلاءناكملا 5 و حفلا رطملاطق موضعن لاك ئى كرب نس ١لاقةدط وقم ل مس لامةغيص '

 رظ.اللصالاو هريخ لقام لكل طعقتلا وتسيسو دامو الإف هند ىف ىأنام لا طاع و :
 ٠ 39 >2 , 3 ا 4 1 وحس 7 / "1 3 1 2 ت0 35 1 1 :

 ا ا وى منيب اما ويرب اووي وو ير ل ني لا و و وسع م يإ] 00000 ا

 اطل اولا ةةموقلا لحرلا أ اذاثردللاىفو قت ثمريغ لص هريخ لق ت3 ىلع ىف طسغلا لدقو

 ماع ا م ةملاصلا لامألا نسل ودل ا ظ

 لم اماخالاو اورطعملاذا س ناطق نمو»و لزب نأ ل قدرك د درافب م ثانيها ظ 1

 نيخمبأكق ىدبزلاو 9 دو 1 اهتروصيلاءتهق هتعمل باك شت

 لاق ةاس هةر او ملا طسنقبا اوصل و ورك وآلاف طمدنقل وهل أ ضعيل 2 رو وعب قدماكلا

 رظحلا ساشحا نعل (دغ ) ليلعت وهم الك سل هنال ب رعلا يل ثمن م سل ءانملا اذهو
 اطقريغالولعاف مسام ىلعرسكلا,سانلا طقواطوو اطخو اطش ىلعأ خال اوطوطخل دقو 7: * 422 ل و 9

2 
 ىلع ضرالا تط4و لعافلا لعف ىلع طخ ًاوولعاق مسرامةغيص كر :رطملا طخ ةفينح .ولأ ىدف

 ىشعالا لافرطقلا انقلش لاكي ولاق تاوصااوه
 0 و هذ 5 هول 1

 بأ ه رضوا! تيهور كالا اك نا نومعطب مهو

 و -ٍ 1
 نمز وطرف ةنسوطحاف ماعوطحات نامزلاةيوهلا باتو هو ست ن ارطملا طوفرعلافو

 -- ف - 2 و -_

 رطملاط + لس وهءاع هللا ىلص هلأ لوس رب ءاقستسالا ثد دح ىف وو ط3.وذطتشو طقماع .و ط>اوق

 نامزلا طال اىفكلذناك حرفا نبالاقو اورطعْلاذا سانا طق أوكا ذنموهرصشلارجاو
 لا

( 
 9س و مع

 لاي هناف لوقلااد_هسانلا ىلع همودقد_هع لاقي نم ناك اذاهنا ىاهبر تاي موهلاطعتف

 ءناام ندا و لالا ها ١
 هرام:ساق بدحلا,ءاعدوهواط3.تط4-ىآ ردصملا لع بوهنماط4لوةمامقلا موكلذ لممدل

 موب

8 26 

 ماو خسن م مالسالا لوأ اذه ناكوماملا 0 رخ . الا ثيدسلال_ثماذ_هولاسكالا

 مالكن ماذهو ًاشماعطلا نم قال ىذلا لوك الا لاجرلا نم ىطسقلاوجياليالا دعي لاستغالاد
 8 و 100 ع 34 ع

 .طعقلا ىلابسن ه_ذظاوة.دامل ا لهآ نودةرضاخلا مالك نموهىرهزالالاقو قارعلا لهآ

 (عسان برعلاذاسل - *5)



 (طبق) ءاطلا فرح ب فااقلاوءاغلا لصف 1
 ة0000 1 م ا ت آت دج يةشتبع ع

0 5- 

 لاقى م افاولات نيا سلف ىلا اوبنا ذاورو هنموب أ لاك نول يذعو نيل لبانررملوكتو

 ءموص - 5و 8-3 ةس ور س

 م هره نبا لاعنو ا امطسلف لقت 35

 وه <9 د جرود هد وور 5

 ل لا ةنزم نمءاهبتحش * ةقّدعم هيطسلف سأك

 با,نمءافلا لصف ىفرك ذتنااهقحىرب نبا لاق هداج رتفىرهو1 ا اهركذدلب نيطسلفو

 دنسلا نمبلجار زم نوكي طلغربصق ب يطول م رف ا * مدهلوقل ادا

 مال 5 ثق عمنأ ا دوضنموأ لات اولا هعجوراك اب لعلة فوصن مهبول : ةطوقلا ل.ق و

 («نورزتسمدللاو ن دولا اهيرت ري يت ا ةوكلانتي أر ولاق ط علاق كرعلا

 المأ ىرعأىردأ الف لاه طوفد-اولا

 ةهمو ه5 2

 تددمنغدخ اذا ه#نمق تشم فطانلاءاطسقا اوىطسقلاو طن 5 او طانقلا ومد هينفع

 رمصعليجطبقا اون دوقعي ةاكح ةئم يواقم طك هينيعنينأم طبق وت هرصقءاملا تدد_باذا و

 ىشو رصعلم«تقافر شيب يايتطفارو طق لب ا و ردم ل هأ م هلقو

 ىنوريدغي م-منال مضت دق ةنتطبلاو ىل طامقو ىطايقعجلا او ساسقري-غىلع طبقلا ىلا ةيو تم

 ا :زلافى ردو اولا مك ةمسنلا

 د دولاةيطبقلا سدا قاب * ْعَدَقَو قطنم يميل

 خلا ليل بونلا ورسكلابو ل .ةناسنالافطظفالااو ريغمسالا اذهيايثلا تمز اال ثنللا لاق

 اروثفصد تيمكلالاف ا ارش

00 

 و هدو ع هو هى يا و

 ثمل فما رانا هل قدقر نكاد 0 رك بنودتارج

 ريرجلوقمدهاثو دو

 د 9 3

 ادوسقماليلا نمىرطبقلاو #3 مهيلعديدحلا؟ ا

 2. 2 .٠

 رص مباستنمبوتل اًةنطيقلا يطق هلو هلع هللا ىلصدتتالوسر اسك ةماساثد د> ىفو

 هو ع 3 ع 2 .أ 6# 5
 امادام قيقا ىلا بالدقثيدسح قو رصم لش ام هو طبقلاىلا بوو بدم هن اكوءاض- هق.قر

 نهتافاهّرهل اقف ماس كنا ثددلاف و ةمطبق هل "اك لدللاداوسىف هضا الا هيلع

 مكءاسنا بلتال تعبأ ىخكرر# ثد دح هدو طايل اهعجياه داع مخ فستال الغامق

1 

 ىطانقلا

 هطبقيئ ثلا طبقدقوةقرشتلا طتملاو عملا طمدلا ىارعالا نبا 4 تعالو



 ' رز يك ار 0 2-7

 / 01 ا
 ' ا
 1 أ
 ب |

 ؟ (طسلف) ءاطلا فرح #* ءافلالصف
 7721 1 :٠

 و هو

 قفدخااذاقن الاد_.علافىعشلا لاقو طاط سفلا صاعلا ننورعاه ام ىتلاريومة فدا
 هو 1 ه2 00 : 33 .و

 طاطسقلا ىرمس لا لاق نوع راهسفف طاطسفلا يراخدخأ اذاومهارد ةرمذعهسضف طاطسفلا
 00 : و 0 3

 طاطسفلاةرمصملاورمدأ1 لاةدو ةغي دما تمم هوقدارسلا نودرة_سل اىفةشب الا نهبرض أ

 1 هن .انو و هللا فتك ىف 0 طاط غلا ىلع هنا دينا ملسوه. لعهللا لصهلوق عمو ا

 طاطسق وهو ةقرمسف هدب قط ل خر لعل هناثددحلا قولاق ما اوعقأف

 بامأاذها مككنافل ىلع لرانمهللا لاقف كتاف نب رعاولا ف تاضأا اذهىوآن ملاَقْف

 طفالاو ثدللا إم هأ مدن ) ِِ رلاىفالا نوكمالو مضْعنادوعلا طشفتلا (دش)

 ىريبملادان لاف 00 ردمالكمغيلاذا لج رلا طّقطُق (طفطف) سطفالا|

 المطوع تك لطف ري اط را نم بوودملا ارثك أف ْ 1

 انس ل

 لاق وةبل ذ هاف ىاطالفواطل هتيقل ليذعتغل قل طالنلا (طان) قالا بوبذملاو

 ىلذهل الدهام

 طالفلاعْرَفلادعاسىسْفَتو * ىئاعداذا فاشل هاد ِ

 نزيزعلا دبع ربعشىلا عذر ود_>او ىن_هعهلك هظقالو هطلاخو هطرافو هفداص لاقي ىارعالا نبا

 طالقلادسعو أ لاه اطالفبَرضأ لاقفهت صان اهكوتكنإا عامك مان ىرخ اللات لحر
 ا . : 2

 لاكن سحلا مالكلااجافاذا نس افاطالف نالف مكتلاثيو كسرت[ ل
 همس نو 5 و 8ص و2

 طعذو هرب هجم لا نبش 3 او شا شع ىلع لنمو ةوبارلا

 لت لا أجا رم أ أو هنع شه هس: نعل رلا طاقل اق و

 لددملا بانج يون عكا اهلفأ

 دصقأ اربغىلعاهيكنمن علت :اماهم ونور ورسلا ع نمت غرساةأاهسنو زبين فليقل نان |

 هزمعتسا دقو َه ةصمقةمفع ىدلف 1ىقدغل لق دو ىَتلفأ 1لمماط القاىل_- رلا يطاق 0 ١

 لاقفدب ؤجْن ةدعاس
 8س

 راع اء ديلا عاملا طافأاماذ ا ىذمأو 5 ةنسكل اد نم صأي قدصاب
 ناي ىدصاب لوو

 وهاذكه سوماقلا حرش تي .انيط لف اف (طساف ) عارتنع طا رفلاك كلا دلئلاو باقل[ تلادارأ

 5 س

 ةروكلا مالا ذو ةوءاذا ارم دكي نيطسلفريثالا نبا ءاشلا ةروكم 0 لق ليقو نوطسلفلبقو
 قدصا,ةءاورااوذاسللا ف

 مهم كاذكوهو ها اسأن ١

 لدي وأو هيف نأريغ توقا ةدازام رف تْيذعلا ىإعتدقا مناص نسدقملا ثم اقندالب ماورشمراسو تنال انيباجل طرا
 -_ا . ف ٍِع مكن 00022 00 اا ا ا ا ا ا 2 تء->-

 هح مديمكا ىكذكماو ذ



 (طسف) ءاطلا فرح + ءاقلا ل صو +5
 1 11111001323 نا ب قرد ول واس وعر كووول يووم حسا أ

 كرير شتم نوه قو ضمرالاهداضعأق صل ايخ ساكو ر ”لرباطاشرفو 0 ةراسعبلا

 ئ 0 مودم م.

 لا لش ,ةلاولونلا يشتاق ب ةوسلعلا تعجفتا ذا ةقانلا تطْصرفو ”لورعلا دنعربعملا

 لاك ةدمدن 8 رقو بلا ططرقوة حر 1 ل د :رفلاو ادعافو أ امعاق كءلحر حرت

 89 بسر 7” 4

 اءاطأم منك هش 20 ذل 3 1

 (( طسف ]) دحاو يناجنمب وكر لا فنل>رلا ام ةطت اا زربنبا هرّشرّس معلا طشرفو

 طبسفلالبقوةطيسفهند_حاولاطاذا رفظلا نملقبام بي ذهتلا ىفو رمظلا ةمالق طبستلا

 لالهلا فصي مدة ِهْرِعلاَف فار ءالانبا نعدحاو

 «ءددك - م57 سس 5

 رصُدخ نموه اىدإ طيس 5 احناجاهنن لص ل ١ ناك

 باصسلا نب لد الاله م !تاقار الاقل :ذهتلاق ءرسنو ملا ةمالعب هش الاله ندي

 | نمدناكف ريغمسامسلاو بدح هن_سوو ةمآطال اله فصياتلءل بانك ى و رب م رع اقفالا ىف

 و هَ - 5 -ٍ و

 ةمالقالاشيو رفظلا نم صفاموهو طب_-ةعضوم صءصقىو رب ور ذا ةمالؤراسغلاءارو
 ا لال ا م عا د ا . 21 7 0

 ولآلاق ةرملاقو رفئوهوةاونلاو عملا ننام ق االع طيسقلاو توؤرد_طاوريةنزلا اضن ارفظاا

 ةطاسّقلا نيب سفنلا طيسق لبرو عجب طمسُملا نا ىلع لديا ذهول اه ةطرسقةدحاولا ةمنح

 ' ةللاتلار سك طا فوطانترفو طاطسف تال ههفورعت متع طاطا اواهطيغتباك اهلل

 | ةننالانمب درضط اطسفلا وطاطسقلاوط اسما وطاسقلاو ىلاءت هاا هاجب صم ديطاطشلفو

 أ عجبا فاولوشي لو ط. ليلا د ا ا طاتسنا او اان و

 0 ءاط.٠ نملدنى ماا طاتسوىف ءايتلا ندوب اذهوافرصت# ءاأ ؟ نا ءاطلاف طمت 1

 ا! ءاطنمالدن طاسة ىفءاتلا ن رك نار االهف تاقناف لاف هدس نال وقاد_ه طا نس ٌ

 | طاسف نيس نملدناهناءتمكحاذا كنا ضي كل ذءازابل .قنيسلاناهتمءاطلادهسشأءاتلا نالطاطسف ْ 7 ع6 عونه رة 7 5 ع 8

 | نالنيلثملا نهلوالا ريسغت نم سدق وذ ونيلثملا نءىاثلا ريبغت امهرحأ ناد.بن ايشهيفف

 طاطتسق ىف نااطلاوناتسقتلمطا سف فزنسلا نكرش”الاو لوالا ىفال توك, ىناثلا ىفداركتسالا

 نيل_صقنمامهلاقثتسا نم ىرحأ نيرقتلم نيلثملا ل اةثنساوام نم فئلالاءناتلص غن منا تقرت

 لاوس ةروكلالهأ عمم اطسفلاو سدا ه-هماج لوحرإ -هأ أعمجترصملا اناوباقب

 طاطسقلا ىلعهتتاديناف ةعاجلابمكيلعشي دااىف و طاطقلا لها ءالؤه لاش, معاج م /

- 0 5.7 

 ن قه نمو طاط_سفةشيردملكو ساذلا عمت اهيفىتلاةسئ د ملادب ريرمدكللاومذلا وه

 هلنادمل



 ع4 (طشرف اطلا فرح * ءاغلا لصق

 اذهىربنتا سنو ىلو لوالاو لاك كلذدنءوقرتماهلا نال مصل اريشايتانهه طارقالا لمقو

 لوقلا فت طرفأو ترص ابصلا,تسح ماها ناك دار لاهو ىنادمهلا عدج الل تدبلا

 نقف لوقت ن أنيزعلا لوزغتلا فو هسيفزتلا مدد قو هع.ض هطرفو ئذلا ىف طرفو ثرثك أ كأ
 هللا ه5 ىف طير دلل ةما دنلا لاحىلااو ريسصتن ا ةفاخت ىأ هلل بج ىف تطرفام ىل ءانرمستحاب

 هدأع هللا ىل_-ص هلوسرةّوش رارقالاوهتتادمححو وهوه.لااعدىذلا هللا قيرطوهىذلا قيرطلاو أ

 اودعو ىذلااوزمثي نأ فاخأ ل ناكر ىئلارضت لاق لو 7 88+ حا ع ساس سو وسنا هس ا *

 ع اوهمدقأ اله انعم لمقوهع. 000 ًافدفلذ ا اللوم

 هلل معي لفهدنعام عض هللا تنحف طرفو عمض)ى اهسحاص «بقطرقي ىذلا سالا طرا
3 5 0 5 0 : 0 

 رعشلاىفال المع: _سالقو هاش ىاهركيام+فع هللا طرفو ت رخأت اهتقو نعةالصلا تطراغتو
 ع 0-1 اس 52 سرع ا ع سب معو

 ا ةايكرادلا عب رباغقو 5 ال_هعتال اثملتىب ,-اصأب شقةصضلأف

 و5 هس , مسدس سو 3 و

 الماي عارسالا قيسيوأ اع رغبات" اطالعلف

 كي .ءالاقاهدعن ىأ رهش طر 34هيدن :اوطو لا ةلادنت ”انالاةينيلاط درملاَو

 و 0 2 م و ى ه7 5ك و2.

 ربشأ طرقا بر ىأتفراعت *« ةراعتسمةعتمالا !سّشنلا له

 نا "هلمل ةرمع سس نمرثك أالوةثالث نملة نوكتال ومايالا قدستأ ان طرشلا لقو

 قلتن أطرقلا د سبعون نيمويلانيب مولا طرّقلاو نيمونو مول طرق كمن [ل امتي نأ طرقلا تدكسلا

 نيحلادعب نيلساىأ طر رفلادعب طرقلا فهيا لاقي و طرقا !ىفهاقلتاسن | لاقد مياس رلا

 نيموب دعل ريالا ركس أكن ورهف نام وبو م 0 ام 7 دويهذرامعاسانلا ناك عاش شيل و

 ىقتدخ دك لاقفةعاس طرفامهل ل مف 0 1 نم وأو ودع 536 رق تضم ب درعلا ضعبلاوو

 ١ وسهلا هقول تاغ: ىناقدصا ل وق ألى ندوأل اوهلوق ردي للعلا لخدأفثيدحلا

 طارفااو هّتلهمأ اذا 1 لات اية لا طرقوهيلا تقباستل قو طرقلا ىف

 همس ئشلا طرفأو تكرتامىأ اد موقلا نمت طرق امو كرتامىأ ا دح 5 مبنم طرفأامو د رمل

 نوكورتمن ومش ىلل.ةورانلا فن ودستممانعسارقلا لاقت دوطرشم مم ولد زخملا ىو

 نيطرماونك لاقي ن وطرشمأ ولاه آدم فلس أمان مهم تظرفأل رقت نرغلاولا

 ايفلوت وسد هللا ينحف تط 5 ىلعات' زسح ا. ىلاعتهلوقكتوط رو شما وربو ب والا فوياملا !ىلع
 و د

 9 طّعرفو همقاسداسو ءولو ص رالابةيتيلأ | نضل ١ هل 0 رلا طر ) طشرق 3( تعض 2 َّر

 واج ج7 جييام دج دش ت17 17 1 لج في هوست هتمع بك اطلس ١ عج تام ا 2 137019704 لت تانج توزع 97 ااتملاتل ه0: جم تماس هنو ران بوت جسدت “٠٠

 ووو اوراس وح

 تقع ا 1مل قكا <



 حرش طسووملا هنركا.دلوق
 نيرط_شلانبب سوماقلا

 هلوق
 ططخلا اطقلا”ىنو- ىل_مقو

 ل حالا اذا نط رقهلوق

 هدروأ ىرمسل عفرت سم هلوق
 ىرمسل عب رتسم غل رةدامىف

 هيتكهرطناف لانه هرسفو

 هي وعوعم

 ده اص صوتت نسج مح تجب. ٠

 (طرف) ءاطلا فرح * ءاغفلالصف 0

21 : 7 20 
 ةبورادشناو ّط . وي كب هرادباواهمدقتلد ريشامتل و حاملا

 طرفا حاصلا طارفأ ل دقو #3 طغلا طاطغلا لق و ا

 وهل قو همفط رقت مالا ط لاو مقتو فرسأ مالا ىف متنا لالا ار ةالاو

 - رو تم - 0 ا 0 8و

 "رز علا طرفلاو ىسنوف اون طر ةوهاذ .اوادعو هيلع طر ب هيلع طر هرفو مدخلا لق ءقو لاعالا

 هنم طرقل وق” برعلاانتب وقعىلا لشي لاك انناعط ردن أفادت ىلاعتهلوةقءار دا لاقو

 ١  1ا ُى ٠ 0ع 2>
 هششل2ىآ هاى الو طرف لاذ تدثتل ال.قسهالا فشلا لامعا طارفالاو قيسوردت ىأ

 - و 3 سا هم 2 23و 1 رد 1 8 3200 -ٍ

 ه٠دقنو ولن ىأىمسولالو اىءاملا ُط را ةيادعملاوتب المءاقسلاتطرفاو هلعأىاهطرفأو

 ايش ديني نمهرذ- تتئكاذاتل اولا و كن واعف ىعنولاتةياصسلا تطرف وأو

 ُّط هرةاوامهتيلغ نزااوةوهشلا ُط راوزخالد ىذلا لعفلا ءاعم نم ىهو مدني نام نأ

 هو

 طا ارفالاوط رقعرتعقو طرده لوط لاقي ط رد موف هرادقت و اجت ليد و طع

 -ّ "م

 ىربناد ثنأ اون ١ المىأ امرا ذات المتدا: ازا تط هرفآو تره أام ىلعةدايزلا

 ءالدلا اه ذكي :0فاوص #4 تاطرفمِمن 5-5

 ميسوم اامتانالاو صولا طرذأو

 بتل نبباهلأءامن و مرقم ضر باهصانلا ذأف

 ١ ةوب وأ لوقودواءردغابجاهج ره ىأ
 1 دف
 جايا ىرسل فسم 2 هط دوو ربزلا ىضساكي 8

 همو دو

 ىرهوملا عاركن ء طر هعجيوريغصل الد خلا ءانثلا عبط 5 اودي هذي حاوره طرف

 لافورصن أ نعطارقألا ىلعحونتم وبلا لاقيلابجلا,تاهنش ماك قهوطارفالا داو اطيلاو

 5309© ى<-

 طاش ةربسملا نيب قرشا كر "لست لج جدولا 0 ىرخلا هلع

 طولا لبسلا نيبلهاوصلام 4 0 ةراز رتل

 رش

 تايد تلار ع اوهولامحلا
 هس سب سو 89د 9 -ود مو ةيرع م

 لجرا اخر ةلاان المو 2ع هعرجدابعشلاانعقاض

 موس هود

 ميس طرغلاو

 مهقتسسملا علا طرقلاو * بْركَو ىئاهطا رفأ تسلا دقو« ساو ها لاه طارف أ هعجو

 ةقارتنبا لاق ا مارق ا فهن اضن وتبك الا نسا طرةلاودىدتب

 9 مدو م معو

 اون مون ظا رفألا نمحاصو .* ترفق ا ا الااذا

 لبقو

| 



 دوي كا يب ناتج از حا كول توبا كا 0

 هدف 00 7 ا اذ ذآ ز ز ز ذز ز ز ز ز ز>7>7 ز 7 7 >7 0

 1 (طرث) 2 ءاطلا فرح « ءافلال سف
 سس سس سس سس سس سس مص سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساو

 ب ٠ و-نةدعاس لوقو هّتمّدَتو

 1 0 دورس هع 7

 بأس مون ساو ربع 05 هله طرب 2: عم

 انازيزعلا لد زتخأا ىفو مدقتو فرسأ طر "رق لل ارو هقراسغنألو يم كرت ال ىأ

 و مة هع

 اطرقد ره اناكو ىلا.عث هلل لأ ءاد_تةعالاو ملا طر آلا طي نأوأ انملع 1 هر تف اب

 8 عد

 اهنعل غو هبعاطلا منيفة راكورتم )اطفي رعأ !ناكو ىلاعت هلوقو كورتمىأ طرقد أو

 م ءوم م مردوو)و هلو

 هك رىأ# مهط ران اساس نتاع نسا مح الا صهالا ىف طر ,ةلاو أنا لاقي و

 ناكىةاطوف رع اكو .حاج لا لاك 2 بضم#»نوا تمطر سعأ ميهلاونألاكو «تعلازو

 ىلءثددح فو اف :رسلاةد وامدى أ اطرذ 00 اناكوهريغلاق و 0 اعدقتود وأطر زا

 ديدشتلابو لمعلا ف فرمملا فيفختلاب وه اطرمموأ اطرمالا لهاا ىرتال هءلعدتتاناوضر

 ثيد-قو ادا لبفابقو تفتر ىتحماشعلا نع اند ثيدحلا هلمو هبف .فرصقملا

 هلوقدنمو دل اهيفزوام ىأ طوف عاود قو تافه طرافتواوعرسأ تح بعك هذ

 كلذكو تاف ىت-> هعيضوهس.فرصق ىأاطرق ط طرشم حالا ف طر واط يح اكو ىلع

 ةقياسة عد رس رق سرذو اهمدقتةىأل للا اير لا هع سلا رتل طيب رشتلا

 37 2 جرم .-

 اهمال تودغاحاشوألر طروو 935 قكش لمى 8 تديجدقلو ددسألاق

 ةرملا تفاان طر اومّدقتلاو يورخلا 0 ايضا ةطزقلاو سؤ مدشت صالا|دهىفهبلا طرف او
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 هللا ىلصهتلالوسرّنإةشئاعلة لسع لوق نمو .ةوحوةو حو ةفوكو ةفرع ل ثم هنم ةدحاولا

 تإاه مع هللا ىضرةشئاعلت لاه ةإسمأ ثد دح فو هريغ دال_لا ىفذط فلا نعلاهن لس وةيلع

 نالفودلاةز واخ ومدقتلاو 0 اعين دا ىفةطروفلا دي كام لس و هملعهلنأ ىلصهللال وسر

 ١ دشن أو ةمدق هيقدإ ىأالعلا ىلا لاصسلا طرُْمم
 هش ورذوء م

 اووبرتل اردمت بأ ضوحف 03 العلا ىلا لامعا طرت تازام

 #* ,ديزوأ لانو هفارطأ دلل راسو
 هل وم س سام همصا

 د.طراغم ابشع رصلا لاو طملانا اوع-و
 سم اع <

 هفداصو هامل أَلاَ قارعال انما :رئاهسحر انما سانام ذل دالة

 عل 1 02 5 5 3 -- -ا 2 .

 ىامربو 0 ا دحاو ىنءع هلك هطقالو هطلاقودطرافو

 سوو

 ارو ,تانفلعع مشات ريرمس مامأ ناب اهتمنأك وكتاطراغلاوهنوةفاخمالو صرتشيال



 ىطمضا ذكرتيلاتطرذو هلوق

 وه شمه هلوقو ىلصالا

 ررحو لصالا فنيشلاب

 (طرق) ءاطلافرح « ءاذلال سف 4

 دحاولا ىلع ع ةدىذلا ط را نمنوكت تاروت + ا .روواسراوفاهلثا *« هلوقواح دموامهل

 عسا ءرلب امكاسراوف هل.ةنال نحأ اذهو انراف عيب باو هىذلا ط رق نمانوكم نأ نأوعسمباو

 اع عرش نوكيا ةطار اوه ومالا نمد غل مقتل طر طرقا وعلا ةوقىف هنالك أعمل مسا
 اة طار ارش مهتم ءاملا ىلارعالا نئا ٌكلذك ٌّدط ار رودل اوهفهسلا قءس نم“ امخأ أةدسع نيسب

 نور الا هج اريو قس بس مييأانعموناللف ب ونالف ينيب ةطار ةءام'ذهو ةةراسم

 ىداولاىلا!متامدتتم ءاطَتلا طا ارفو ءامجالا نمه.لا قيس نان يوك ىدذأا طارفلا املا حاصلا

 ىدسالاٌةداقن لاق ءاملاو ا

 - س9 #0 | سو روس 5 -ع الم

 اظاطغلاو قرولا مالا الا 03 اطارف هن دروذارأل #* اطاقتلا هكر لمَ
 - - "يآ

 رثب ةفصقدشن ا ورش كلذ لاف اهؤامر ريحا رئاذارتبلا تطرفو
 ”,طٌتاذو شمه اةعّتاذ #2 مدولا دقعتطر .ةاماذا ضو

#»# 4 
 مةءود

 ءاملانماهل بو.امباقعلاو رينكءاسع تبانولدلا مدد درب اهذ- منجا اذا لوقي

 بركيدعم وزع لوقامأو بعمح

 00 #23 اماذا تح مهطارف تطأ

 ” اولا طرقو لو ل نم كمدقتام طرشلا اومهسلسق نأىلا مهبقأتلا ومهل اهما تطأ ىأ
 5 5 5 2 و ل ا

 هلعحامهللا ت : ملا لفطللءاعدلا فو اعجوادخاوثوكم طر هلال بقو طا ارفاهعجو اوكرديإلام

 همس ق8 وص

 لع داولا طرتفاو اراغصاو امم أل مقاؤادإو نالق طر 0

 ُر 6

 تتطرق 3 اوةةدصفتسا رعأ تعمر ثلاق مهتمدقاذال وم رملاثطر ةأوبلعت نعوم

 نأ لق :راغصدأو هل تاماذا اداون الف ط ًطرفأو |ل-ااوغا.ملادالو أ هلاطَر ةنالف طرتقا ونينيا

 دا ونقاضاحاد رجالوسرث عنا طارقالا و م-؛.ذقىأادالزأ !نالف طرتفاو ملا لَ

 رش لاق نوط راس مه ومقياس ىًأاطار 8 ذو ةطراشمم .ؤدلا تظراف 2و

 همس سرو مو 7 0

 ماقايماو ذم *« ائعش نهلث وأ ت>رخاذا
 سمس جوس ن7 سا س 5-5 ]

 ماجا طرا 35 تادغص م ةنعالا ن نعْزاْس
2 2 

 ود

 بيؤذ ىألوقو هوك فاخخالو صبا ىأ ربو اس ا طربال نالفو مايا ىوربو

 ظ دعا ءاوقلاءامالاك اهافسابلق يي | وأ: ْمْوَطاَر اقل ادق

 قسسل لوقو مالك هيلا طط رفؤقيعتسلا رمذقتلا نمهتاكور ريقلا رشم نيمدقتملا اطارفلابىفعي
 و

 ةلكرتاةتطوقو ةلك دس ظ ظلك اظارفالفأكتو مدلقنو قيسكأ ىف يم ارنانن لع اغدلا قر



 «غا (طرق) ءاطلاف رح + ءاقلاو نيغلا لصق

 ا 76 0 0 !
 عمن وكف ناهن هاادا طع طغلاقد ىلارعالا نبا تاع عع طمغيو ُط اي ل :رالا قطاع ىددالا

 قس و 0 ا ل 2 2 7 ب

 نالفذس هذ دو ةحيمطملا ص رالاىف ةدهولا 4 هوغلاو ةعاهلا فىاوإ هم طاغلا ىفاملاقد ةعاجلا
08 

 ةفرعمثمللا اهزكذو قصد ةلعر ءارحرلا 0 مشلاو؛ املاريثك ماش داعش طير ابرضي

 قو كلذإ هارآل اق طوع جملا قشدة دموءانلاو 0 ةايوقل اردو فلا

 مسا ةطوغلا قدس داهل لاقي ل 0 لد بناجىلا ةطؤغلاب ة 00 مول نيب ا ثدد_- حل

4 

 تطوع هوىلاعت قا ْماَضَّقْشم دلو ىتااهاملاونيتاسنلا

 و وو

 : نسل ىلا ارغالاكاظورق طر هب طرق رةقدا سلا مَكقَدملا طراقلا (ط ) خب (مافلا لصف )4

 امد ةتمالاطموتمان د ىَ ط وةساطقاسال و اطو رفاشاذال ط وس واخ ىلع ديعسانأا

 6 وااو وملون ىلار ءاابثتنسحأ ع يا وا رشأتمالو ولغلا
 وو >< 5 2 -2 وى له

 لذا همف نبابشعي 4 تدصملت 1 يل

 و 5 3

 ؟ نعاهطر 2و بلعت دشنأ

 اطرق ةمهطرشب موقلا طر وأ“ رج ةموصللا طر رمل ّط رفواهمداعأ

 موقلا ترفه يقلاو ضار والاد ةيبشالا حالصالودولا ىلا مهمّقت" طا ارقو

 ىاطقلا لاق طار را مهو ارافان اف“ الاهل ممفيس اط :رةمهطرفأ
 هع 7 تاني ع

 و داروأ آما ارق مدع اك 5 اننياعتنماوناكرانوأا

 يدم هينطرش واهو دعا آلا ىلا انشمسي ع نملكم قبر طلاق هنأ ثدد-1اىفو

- 
 ت<دوم 5 5 هوو

 سرا اسلوب د ىذل | ةقأ رم ثدد-ىفو هنقءاملا بص نه ا
 ل

 م رانلاو كر عجانه رف |لمقو» ” المدأ ه« 5 رةأوهنعىذقلا حالا د تبعك

 ضايملا ”العوع اللاوناالا مسهل يي ةدراولامدسقتب املا ىلا مب ةنملا كن رهتلانأطَو ّيلاو
 د

 كو ىلهىبنلا لوتهنمو عش ىدع عب ب لش لءاف عم لعف وهوه قتسب و

 لات طار 0 قو ران لجروأطر :موقو أر :لجرديلاو كمّةقتمان آى أ ضوملا ىلعم كك 5

 سيرغا نطارتك |هتاوصأ * ( ايام مهطرافرا انف

 عمجلا مسا 4 او 4 :رغت طرف رق روم :اذااطو ره هر ا وم مولا تطرد و

 ىلال قو ةعافشل اىلا ن ومدة ءىأأطر رافع جينيس داق طارقت ودنلاوان[ثيدسحلا فو
 8 0 3وسهف 2

 يضف معمل ىذرد ذيل اعل لاق فيستا دينو نوجدزملا نوغصاقل اوضوملا

 اهنضَو قد صا امهفاضأو هئعدتنا ئشرركب أو اسو هيلع هنا لضدتتا لوسر عياقدص طرق ىلع
 2 - . م مل

 (عسانت برعلا نال - 51١

 مهطرذي موقلا طرفوهلوق ؟
 ظفاوهو لصالا ىف طضاذك

 ترض بان ن ههنا هداف د حا
 لاو رص هيابوراتخماىفلاق
 دعق باب نم هوه حامصملا ف

 عمم و لك
.© 

 هأ



 لصالا ىفاذكهوهدهداب هلوق
 ررحو ةروصأ |هذشه ىلع

 منوغ) هطافرس « نيفلالسف
 . 00 3 ل 3

 لاقي لمعت نبا دعملا ىعع ودولوءىورو «فتاش طوع ضرالاو اهب امودب رعاشلالوق

 . هَ - 25: 20 كا
 اهطعبلو نوصنلا ديد لابس ءواهيف لخدىآ ضرالا ىف طاع هنال طب اعةوعدلاةعساولا ضرالا

 ريكالا دا 0 ا

 5 م اع ضرالا نمل لبق سودببالا ضرالا ايوا ءايسل |باونأ او

- 50 

 ع عينا هلع أرك 1 وه ثم ضرالا ٠ نمضَدضلا ف ىضتي نأ ةداعلا نال طئاؤةحاملا

 1 كو يئاعاهنم دحاولا ناطيغلا نما ص رالا ع نطاو نمةفش>وأ لاق هسفأ ةنودلا ىلعقاطب

 لاقيو ضايرلاه,تناكواضرفناك اجر طئاغل نأ وعز د قولاك ًطادقف ضرالا ردم

 دوي اطئاغب تما لزنت يدا ىفو عساولا ضرالا نمنئمسطملا طئاغلاو طئاغلا نالف أ

 ا ْ مسا طئاغل ٌْ وثدحلا نعني وُ اءضرألا نم نمط نأ ىاقرملا

 لسقفةجامحلا اوضقو طئاغلا اَوأكلذاودارأ اذا اونكمهمالل قو ناطبغلا امنوا وناكس
 نموكنمدحأ اجور يزعلا ليزتتلا فو ةردعلا نعي كيطئاغلا قادقهتحاس يدق م لكل

 زاربلل ل يقم سانلا نيعأن هيف مخي رالا نماطتادانّراَر رمادا ارأ اذا لحرلا ناكو طئاغلا
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 ثدحأاذاةءار أ نعةياكل-رلا طوغتوهلاسسناك ذاهنعةباك طئاثَدحلا وهو هس

 لما دوك تان و طقلا نم مكنمدحأ ابوأ نسا كلل لو حوا اني وهذ

 برضلاةي وةسيقاعمللاواوءايلا ن نوكي نأ ارو ونسحلا وبلاك فاققت 5 هوعر] أ واط 3

 نايضّي ى أ نان 7 اطثاغلا ناي رضي نالجرلاٍبهذيالثيد- 21ىو َزٌرماذا طئاغلا نالف

 نوعا 50 ليا وسمك للا ىف طئاغلارك ذ 17 كت دقو ناد 1 :امهوّةحاحلا

 اوني طئاغا الهال ل قمتتا ل وسرا.ل ا ةفءاحالحرّن أ ث ددحخلا ىف و 17 و طن اغلا نم أ

 ١ تاخدق اهل لاطو دوغ اوم قالا است تا ُةرثكالا ىداولا لدار ارآ ىطاام

 مداعز,سدقلاق 4 0

 سز)9دو و 5 0 هر

 اهرب بيضقلا فتى طاغأك 21 مكفونا باب رلاو دعس مط

 -- م ص

 هقل>د طيغاو طوغب كا طاغو هبقاشراب .انيباداةقانلا قدف عاشآلا تلا لاقيو

 ذيل لاتوميخبااذ الوش ىداولا فجرا وا لرش قمر دهام
 م ع6

 ْ ما مداغس ص #3 + الون ةيف نإ داي قت َجح طاع ْ ارو

 نب - 3 5 90 7 "ل يف نع

 ىيدالا



 غو (طوغ) ةاطلا قرح #2 نيغلا لصف

 < م لو "ه

 والا اما 1 رة ا رك ا ىرهزالاهاو رو طخو هس نمل عفى بلان

 ع عواهر 0 9 اطع اهطمغت ركلة بما وةمعتلا طع و صلال ثموهو راقعتسالاو
 م

 رم ع ص ده مع

 طابو ءالا ضخغلاف و 0 وهرطرامسجيف نيكستلااطمت هطمغياضيأ دا محفلا ةلادطغ و هشسدع

 0007 نخا  ص  ت 2 نع ضال هع 0 ة8 ىو

 اضرالان منكمطملاطمغلاو هحجذاطممت هطم و هدب قلسا طمجو هب هبرهقو هبولع اذا هتططتغا ومالكلاب

 يطقلاك برشلا ىفةطماغماو ايركلاو لق ىت-هاطغىأت بلا تارتهلع معو ٍضمعلاك

 نا علمت هتههبار ءالانءاهاورو «ناطل يلا طك رعاشلا لاك طماغي لعفلاو
 تسءوم ا ءمو

 ىجبهساصأ تيدا ىفو تطرغأك ىجلاهءلعتطغأو موزللا اد ماواامالاوداو ئه و

 نقلا نيو اا رجلا هماعتطمغأ لاعب ءاملا . نملدب ياو ةئادممزالىةسم

 © تى نم ىلا ةمصضص 0 00

 اه رطمماد تطبع اوءامسل اتطغأ و هيلع ترتساناكفهتيشغادا امخالاهرت ركيس توةمعتل مر هك

 نم ىمطارمضلاديعسولأ ىلا ا رلا ىفبيذهتلا ((اطرغإل ى 1 رطملاة عاد 0

 ر ,راطدشنأ اوىفاملا مضلا باكرالا

 5-5 - 2 رع 2 .

 ارايضورفاشم ىلعن اك #3 ىمطا رضباهلعب هجاو

 م ه ص 31

 ارايحم يا * ىطر امُعباهَحو زعزان ليديا

 ةريرثلا ط وغلا 06 غإ قنعلا لد :وطلا طلمقلا ( طا ( اهل ١ طرا .

 نيسطلا فلج رلا طاع 0 انو ملا مع طدوخ» !!لمقو اهلا طيوغتلاو

 عسا ًمئاهغل وأولاد رعقلا ةدسمعل- طي وعر 3 ىثواش رعد نأ ىأ كرم ط طوغالاقيو

 دانك ال ءايواولا تراصٌتاطيغو طابغو 8 ًطاوغأ هسدءجمو ةسشا امم لوألا ١

 ىلذهلا لتتم لاقاهامقأم
 معو و و وو 1ص

 اطايغئذربغأ ف ورلاديعب 35 « هيفناكرلارش# ق قرحو
3 200 

 0 9 22 ءهء

 تب أب ىراذعلا ثيدح 95 5 2 5 .لاقو
4 

 وام <

 ح هلا لوقكهناطبغن نجت دحت ىأاهيفن ا ةدارأامنا

 28و 3 5 .ءومع

 امش واه درر نمالماته « م ر 2 0
01 5-5 

 عجيوناديثو رول - دم نباتا طداغلا َْق 00-2 طاوغأ ىربْنبا لاك

 نيغلا فب طوغلادهاشو فرشو فراش ل وهف 1 امئاءامأو نانو ناج ل ئماضيأ اا



 ب ررمؤكو شسأنلا طغوه أوك

 ىاكصمنازكسصو عمسو
 سوماقلا

 (طغ) ءاطلا فرح « نيغلالصف عا

 2# 0 م م 3 سس 10 - و

 نايلغلا فر دقلا توص داك ةطغطتغلا او ىئغلا طغالا ىف جدلا ثم ىرهزالا لاق ىلا يمال

 وم برشا ية طغالا و ةطغطغم ىهفتطغطغدق 10 درس هلت و اههش امو
 2ث سمع سمعو

 عمو يلفت ىَطغَتاَِْاورباج ثيدحفو نايلغلا ةديدشلاردقلا ةطغطقملاو توصلا
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 ُبارطْطاةطَمْطملا( طمطغ)) بكغمونل اهيلعطةْطَغو هحاوم تع دل طلعوا هلمطع
 ع و

 نايلع َّت وص مضلاطماطغل اوددمح اومالار 2 ؟ يظعطيطُمْطَع لكم ِموطَع دايما روحا ومالا

 تيمكلا|لاقة دن ارمملا ْن ا ليقدتورحا |حيوم

 5 هم «8 تح

 راع ود( سرع ارأ 3 اهيلعَن م طماطغلا ناك

 0 ةلا تطمطغو ناَقلا فكل ذنوكيدتو لاف اط .طمطغو اًلعماطغءاملل تعدو توسلا

 ص موس

 (ااغإ) حم 0 اند اوناملغا د ليضملا رّذقلاٌةطمات لا اواجماملعديْخا تطمطةنو

 سمسم 5رموم

 برعلاو هريغهطَاْعأ اواطاغط خا درمالا فطاغدق 1 هبقب اوصل |هد -وف رعت الف كلاباعتن ةماعلا

 9 هس

 ىف طلغل او لاق ى_هعنيتغلا ماع مهضعب واتت ملَغِبال-ى تلو قلم طلع لوقت

 ىلعهعجدةىنجنا ت تب ارو هديسنالاق ناسملا ىفالان دوكمأل تَلعلاو* 0 وباسحلا

 نعتريغنمهنأو دّدهحن ءناسنالا امعب وش لكطاغلا ثدللا لاق وكلذهحوىر :ردأالو لاف ولع

 هنئدح مهاوقهنمو هب طاغي ودبف طاقب ىذلا مالكلا ٌةطولغالاو ا 1

 لئاسملا هديطلا غرام ةطواغال ١ وٌةطلاَو تاع زال ل وقت نط يلغتلاو طدل اعالأب رس ائي دح

 لاك تاطولغألاةباو رفو تاطوأغلا نعى 2 و هيلع هللا وا نا و طيلامالا عجلاو

 امنالاكن طل دقولاق ةزمهلا كرم يسن ابلوقلاب ةرخيل ايمن كاسل ىو رهلا

 ٍِب ا وب ناح ةعلاق .اك اهذ طاغي ناك اذا طوخ :ءلملاقد ىلاطملا لاقو ةطولغ عجب

 اهبطلاغي ىلا لئا ىلادارأوةب وكر رووا لاتب اكليل تقتل اينتضزام املي

 مقالا نوكتداكنال اونيدلا ىف ةعفان رغاملالاهنعىهناسغ اود وةئتفو رش كلن جوا رم ءاىلعلا

 هم ب 5ةهمو

 امافةض مالا قبال اسملادبرب ,ٍقطنملا باعص م كيرذناد وعسسم نبال ]وقدإ_ٌْمو عقبال

 وا

 سانلا طع 0 د هوعالاو ة 'ودحالاك طلغلا ٠ نموه ةلولغأ عج هفتاطولغالا

 ىو مصنككذكو مهرُكصتساو مَرَمحا امم سانلا طمتو كلذ هش امو مهبءارّزالاو مهراقتحلا

 ىأسانلارقتك واله-واوُمس قا ىريذ 1 عب ساسنلا طغو قدا غنم كلذاستا ثيدحلا 582 فلم

 2 2 رم

 امن

 ١ طيطمطغل و طم اوىد اولا ىفلمسلات وص ةيلقلاو ةأح 1 امه 06 ناةلسقامهو



 ا (ططغ) ءاظاا فرح ع نيغلالضف

 1 يآ
 ا

 هططع دول هل ىذ ماندنأ ثن ددلاق و هر قون وعام || طمطغواهأةقشة شال أل غتالوردوت

 7 د 8ث سم" ع 2

 ووفاطيطغؤاطغ طعد ا لا مرتين تواوع

 طاطا َتوص راب اور اودهشلا طغو ط هولا 20000 دو 9

 رءاشلا لاهطاطع هندحاواطقلا نميرس لبق و نيغلا ختباطقلا
 7 هوو 2 -

 س مرا نا 0 ١ وص 1 د انة اطاطعم طر راقران [ذ

 ىلا بهَا مداوقلادوسلا يايبعإلا ردصلا ل_جرالاراصقلاف نابرضاطقلا لبقو

 و 8 5و

 طاطقلا ى*نوب علا ةعساولاب قهطلا هاا نوطبلا سين لالا لاؤطلاو بوبا ردكلا

 ةصحالاًدوسنادالاور روهظلاو نوطبلا رع هاطقلا ند سالريطلا نم يرض اطاطغلا لسقو

 نس ةرلا لشمةطاطملا عدس و ٌقاطا قانالا ولح رالالا وط ةصجالا نوطيد دوس ىل_قو

 ثوكيتامراك نار توك للا يقافاصلا او يملا قون ةننطإ ىنهو ضر ا ودوسأناطَخ

 اطقلا نمبرضامنأ ىلعةفصلااهذهب ىرهوملااهفضو معنه تاوصأ !نولو نم“ اوكا

 نطاب اب دوس | ناك امان طاطقل قط اطشو فوجب ناررضاطقلا تيذهتلا ىو رئاط طاطا للقو
 سك روو

 اطغاطملا بيذهتلا بذل اسنملولطأ نانسئير انك لالا ةرصقق واحلا ةرسم حاشا

 رهف علال هلوهملا نيسعلاب طاطا هياوصو فيمجت اذ_دىرهزالا لاق 5

 .كدليللارخآ مال طالما قو ميسا !نيغلا مضل طاطغلاو هريسغو ىلارعالا نبا هلاك تع
 ءأ.

 طال ف ساخاو ادت [ز مزمل الو هقدر تشب يور

 لا سلا عا لع ىشع 5 طاطغلا ىف ؤءامد 0
 هند” ءانص مج

 و سل نه

 ان ذا ىلع دارو فا .طاطغلاب ؛ جالا اهيأإ . ةيؤرلافو

 قذهلا لوقو ماسّرلاوةرثكلاطاَشلاو ظ

 لبملا طاطغلاك عوامتلا وأ 2 اذ أرولو فاشملا ىلعنوُهطعت

 < دب 3 8-0 هع

 مهب تر اناطعلا ىوق تطالب ومي موقلا ىدعتادار رأ خفلاءكوزنفم ذلاو تلا ىور :

 انكر تالت دقه وللا سو فددلاد اوك مهنأدارأ م ارأمضلانهاو ر نمو اطَقأا

 ةذت :أولذهلا بك ىالوهل اكو قريبا

 لبقملا طاطغلاك ع واهؤلا لأ 5 اوأراذا فاضل عدول

 ىارعألا نبا رصسلا ظاطقلاو انامل تاغ لاق ورح عاش اوهوأ ناتي انوكيناماف
 ممسلا



 سوماقلا حج رش و لصالاب

 هباشخ خافي اهنلا ىف ىذلاو

 ىييقصم هدنك

 ْت وقابمدعم فلا ْلدنافهلوق

 طسغلا م وب ةء_عملا نيغلا ف

 ىدفق سقن ماطسن هيف رع

 تح وةقان ةنامعيرابهسفت

 نيعلا ىفلافو قلطأو هنتصان
 رفو ةهملا ءاطلا عم "هلهملا

 مووفروكصلا ماطس

 بس مو-نباهقلاقف ىلا ظعاا

 ةمالمطسغلا مون هول ىف كد ثنأف

 امولأ أو ىرخ ناك ىلاظعلا مومف

 هرطناف هخمرضرغلا هأ

1 

 (ططغ) ءاطلا فرخ ٠ نيغلا لفك مما

 ضعي رثاىلع هضعبعلشبال 3 ومد وع دورطملا اميلع لطم راح .ون أ ارامال و الل اهنع لاحرلا | وعّضنال

 .٠ ءتادو- و - 2 ع همس - 3 , -# هاء م9

 لثموفىذلاسكرملا طيبعلاوراطملا ةُعاَذ ىط. .ءءاومو لصتا لهرطمملدمامسل نباتا
 2 هر 50

 ةعمسربغ ىلع 6 هس .ةوهىلبف "و رر ”ارعلان وكم و راكد سعب د وىرش زالا لاق قالا فك ١
 هلا 4

 سن م 9 ىو 8سم هس

 نقتل تلصلا ى لوقو طبغ عمجلاوةدحاوهؤانح أو همك ل >.روه لل .ةو باتقالا هذه

 م9 3 0-0 س ر'ور

 الاعاىركا لمع 1 3 ظرعام اك ل تعنع نونمزب ش

 وَ 2

 نسما ا ظمخام نم .رقشبللا مييسرافلا ىسقلا هش لاح رلاٍ شخ ىنعل

 57 0 كراحلا طيغم# رعاشلالافدخإ اوان او همس لح روشو طمب غلا ةعئصت هس

 لعقا ًارمالأطو و 0 عضوملاودو طع عجبطب طمقلا ارز تكة ىنزبا ثيدح و

 ع انما فني هوو اهيديتشة اخ 270 ًاانهه هندارأ ود هر ًّع بشن ملمعد نوملاكربعبلا

 نموها ةرط عفت ربه دفع مم ا او نصرا اتسع ىلقو همم أ اطسلاو

 عيجلاك عجل اوبشعلا فام و رلا نوكي نيطيب غلا نيبامو ةعسلا ف د اولاك فقلا ف قيما

 ضرالا نم بسلا نكي انهم ىدشعهديس:ا لاق « طابعا امرا لق ىو هلوقو

 ىتلارضرالا طا هربخالا بعث هرفي لو نمط موس اوم ىذ ناكل دوام

 رن بس وأ لاف عض وم طسغلا وةيئادتم الكب اودأحب رح

 قافأ نبلامو كراع 5 هييناجب يبقا لاه
 م

 ١ ةعقوةدفثناك موبةردملا طم و عضؤم ةردّلا يبول ارع 006 أ ميبقلاو
- 1 

 لاق ناس يفشل مودا 52

 امو رى تاك سلام امو 3 تال قادوا "نان

 ءانلا قوش ظل هسفهَضْوَع 79 2 وسلا هطغب رو هطقرءانخلا قط ) دناش)

 ءادناشب ,دخ قوءاملاف نلف أد 0 طاع :رفاقلا دخن قشقلا اذااطاطغأا

 انمنا لبق ص وغلا ءاملا طغلانهثم وسبكشلاودينشلا املا طفلا يطع ربح ىنذخلات نو

 ناك ممن 0 اس دخ ىو 251111 نمل وقيل هوت هلع

 طغي موف طغو همحانضامنمذخاو لك طع هبا ماي أر ل . رو ءاملا ىف ناطاغت

 ماذاولاهةقشقشلا ريغ ا اًطيطَغ طغي دريعيلا اظضو ٌرئكاطَع

 22 :لاوةقششدلا قردهربعبلا اع عبات فياسنتاو ترا فز رهو ةقد ةشلا ق نأ

 ردم



 اقطع لا اوم ها ات ماعاع داع تطعيس

 رى م

 موثن هه 3 اتلحرو ودعا ءايلارسكب دبعشو ًاهندشت  اذكعىرهوملا لاق اتفموه أ

 يه

 ومد , جي من5 5 همم 200

 امهتمسر طفل 7 ايل كعب !اوتاشلا طرعو مطبغو تماشنيب سانلاو# لاق بع

 نم ناو وب صاع ورع نب نما جدلا امهلازهن
 ه5 سم م همام دس م س0 هس

 بتكلاهقانع قولان تلال 3 اهقر عدل اهالغتدلحتاذا أ

 سمسا

 بدلا ف قرطلا ىئييِبكلا طب طئاقك جا ىف هرشمل قالغنبا ىنأ ًاوىلا
 سهو سام عا وه ف ا و ”فعورف خ0

 تيسحاذا اطيغهطيغأ شكلا تطيعودملابس كي 3 طبغت 0 رط فزعنال موب ةقانو

 لاق هدم ل هس أ قلل 5 ىهاذافةاشاهنم 5 .هفلأ او ىلأثيدح ىفوالمأ رطل هم هيلا :

 ني اهلار نما سدي ف رشي ىذل عضوملاا همنا ذاداشلا طمع

 طعاوءادربغلاهعذاذا غلا وياليت لان, حمذلا دار [هنافاطوةك ناكن اف هله هملا نيعلاب
 عي - ٠ ٠ 0 26 اا 6# ىاق < .ء 5 ا او - - ما

 نلقاك اكاذا هطمغم صراو ةدحاوهمحن ٠ مه كر ىح ىنادبو فدكو ضرالا ىطعتاننلا

 تايم اطلاع مجاور نمٌةمورصملا تضل اطيغل اوطيغلاو شو ءاوز

 4 32 95سو "2

 ةدوصقا ثاضشلا طومغلا ة هقينحول لاق طغدح اولا ضن هصتفاوالا ةصخاذا لآ

 وع

 حيدوهل اهلعد شر ءاسنلل اوه 1 را طسنغلاو للاغلا ىلع طيعاهدحا وعر ردرلا ن مهكر ملا

 كيرلا لعواىربءادشن و طبع جاو

 اغلب ندقويرادلا ةحاسوف 1 ةيحاض ىلا ءاسن تكل هو

 دمج لاق هنعدط _ همادأةبادل رهظ ىلع سذ لاف و اان يعبلارهظ نمو را طمع طلو *|

 مدخلا ىلالى ربنا همسنو طقرالا
 <« < -ٍ م معه

 هبالص أ ىلع سدا انطابغا # هيد نمبلاجلا فستناو

 هيكل

 هللا لص دف ضيق ىذلا هض مشن كفو تياد ىلا م قيتفو المش 000

 ماذا ى همالا لاك لبا ىلع طيبا سو نموهو همم ا ىأى هام هلع تطب تاما سالا

 طابغالاو ىرهزالا لاقاشيأ ملايسطممأو تمدرأو هيلع تبغ ليقامانأ مولا اا ظ

 تدكس !!نيادشناو همؤلاذا 57 رلانالفطمع ألاقي وىرتاك اعقاووامزالنوكن

 اطابطالا تناك « اطابضلا ةجاصلا ىَرت تس ئ

 ياطاخلا هدعاس مف راب
 مص

 ع . 0 ا ا عد هو ى وه: 1 5
 ثاوهو ريسسلا ف مُناكر ىلعا وطيعادقو عيال مادا طمغمو طيغمر يس لمعم نا لاف

 . تيا: 571010 ا ا ا و ج2 0 ال اص و ا رة طصتستس7 03:

 َح راغمدخن اهقاتعأف هل وق

 ىةطخد ضرأو هلوق

 هسراشلاو متفلابس وماقلا

 000 ىلعىأ

 ها نعذلا ىلارداش 6 هلوأ
 هيمفعف همك

 نتمذاوه طيغعجلاو هلوق

 سوماّلا حرش فاك



 (طبغ) ءاطلافرح « نغلالصف 5
 ٠2212110 الاتات قرا تخت كيت 2271015381[ خا 1 ا ب77711 ل نحل

 تبا هواحلابنعرشفاذارصشلاو سا طمغلا لصأو رمل ددسملا ل ارنا ندوه

 لوقريسف# ن نع ظنا زاأتل نانو لاقو لصالا «نود فاذتسا اهقرو طب اذأو

 و سدو

 طدغي ن 0 ..غلا لاق 0 طمغل ارضنا سو يلع دق لصد لوران قيس

 ان اا اي

 هلاحرمغتذ علا هبدضتا هج ردك امسح املا لاق س ةاهييسل نأ انأور ضو ناسنالا

 عامر ملا ىرهزالا لا ةمعتلاحرفأا طابتعالاو لاق اهو تاحتاذاةاضعل اريل

 2ةس 00#

 دسألا نع ء ىتكت برعل ولات نيلا:ةباصالاو هوةرود ةأمعلا ماقم اقف طوبغلا نيعةباصا

 لاكدسلاطمغلا لاك طم .كئازضياكمتزا طرغلارضي اهلوق ىف ىلارسءالا نبا لاف 0 طمغلاب

 الو لثاف ١ امر اقف يما ومزيد 1 هاك ىف كزنأ اعد_سللاو طبعا نيب هنئا قرفو ىرهزالا

 يسنك امم بوصتءاسنلاو اوبك ام بصلاح | ضعن ىلع م يه تال تفاماو 0

 0 كا لعمان نأ لدحر وصال اا هب الاهدهقوةلخفنمهتاااولأساو

 ىرنأ طم علا هنعامي نار _ءالباهلثم نت نأ هلْزَ ايواهاتويوهنع ورب نأ هيلعا مب هللا منأ

 م م5

 لأساذاوه_ةعاهلاوز ع نري غنم ةنسملا لاخلا كا لم هسفنل ىنةمف ةن تح لاح ىفآط دومغملا

 دوس الامه نوكب نأى ىهشي نأوهفد تلااماو هلدّم_ضروهي»عأاهىلا ى مناد ةفاهلشمهّلا

 ايغيهنعايتلا زاؤدهت<ولاحلان مح نمقواام ىلعّلئاو لاهي . وهذ همق ةوهأم هدعلو: زذأو

 دس( اريسفن ”انئمدقدق ةوهاضف نمل ام هان امىلع سانا نود ضيم ىلع نو اذكر 55

 نام سانلا ىلعت أب اضنأ 1 ني ينل زال نمل نؤيبو وز يو سدم لد !واعسم

 س9

 لايعنوقز زر ”رمالسالا ردصوةئالانأك ى قعد ةرمشعل ولأ م ودلا 6 لح لاء لج رلا طغت

 ٌميسهقازرأن ما كلا اطول ناكف لاما تين :«دارّدو يللا

 لايعلا بحاصل كر ر و نول ةشلشة دولاب لج .رلا بفم معنا ذن وعطشب ةعأ مه دع 8

 ا ىو 1 :رثالا الا موديل هج ةعامب وأ سم هواج نال -هلاشب دح ىو

 ف.ةذلاكو رناوةلع ط غنام هد_:ءلعفلا اذ_هلءح وطبغلا ىلعم هلم ىأديدشتلا
0 

 هطبغأ لا اهمهتطمع ل هدم سا هدلبكطا أ ىلا مهي سو مومدقتل موب غدق نوكسف

 5 و سا تع و وست 28 ل مل م هه 9

 ىرذعلا "هلم ح نبتم رحلاق اتا ان سو تقلا: بدال وتكاد طيتغافةطبعواطبغ

 ىرذعلا د سلب شعل ةهراقو

 ووم من ل 7 1

 ريصاعالا وعل سمرلاو هاذا #4 طم ءابخآلا ىف اس و

 ىا



 قا ل

 م .(طبغ) ءاطاافرح « نيعلال جف

 ةمرلاوذ لاو هركسو هطالتخلاو لدجرلا بضع امنعتلاو ط 52- طمق هلاك ادانالغب نالف طمع

 2" ا ل

 ّط ..عمو طم .ءالوشب ريالا حايسضو ملك امه طيعتلالافو #3 طابعلا طمعأن م ىملاو 3#

 ً ا نتبع لام عطوم

 ٍرئالو شْشوال بشماواك 1 أ نمرهدلا نا ديفا له ْ

 جنا لام لانهاوناكسانأن مادحاو هبل ديح ناله ئتدحإلتعن عضوم فا اونأك
 د ءوم د ءوم

 كن أوغ عابسوماقك اعمل العالا كيدي ..امق ناكو دين الا اتعاوءاطمعظا نمل عمم 2

 ةنوكمو م مهري طنو نلف هنمل وأ !لعل افذدودشا انه 1

 انئيهالاط.غمهال !ثيدسحلا ىف 1 لاخلا نسحب طبغلا (طغ) فلا لتلا

 كلأسنات | اطمشالاط غم 000 ايلاجو ع طين أبدو ا .هلا كلا سن عي

 نان الاباشرا مسهل ءانعم ل بقوةنيسلايلاةنبسملا هلال مانا نواه طل ةمل

 ٍةعْضلاَو طوبول الاساس واهماع لي لزمن 000 ارو-الّيإضفن نانو

 5 11 يو

 ىأ تمم نالفو عوضملاولدلا نملبوعوزورسلاوةمنلا هوةطبغلا كل بن ءانعم قو ,

 -* س9 5و

 كلذ لك لع هوب طم ةطسعا و 0 وهذ طسعادبق و ءايلا تدني طب 1 لوقت تأ 1 موةط: ءىف
 اي

 9دبصع و .

 5 .غأ د ةوةرم ملا ةطيغلاو 1 طعأو لضف أو منام ىلع هقاركش ابتالاوزاج

 ةطيخأ اوهنعل وحن نأ ىلع هتمعن تأ دسم لبق ردد ةطيغ اطلس .رلا طش

 قئرخزالارك ذو دسحب نسل نعل وضقتنأالو أهل اوزدي رونا ريغ نمط وبا لاج لم يبت

 اماسي عدنا لم لان الأ نسخ و هودسملا ميريل لافدسحةحر

 هسرحاص نقي ىذا دس مللار رض دلو ب ًاريحأف طرا ارشياكم لاق طبقلا رسله لل

 كلذ رض نأريغن مفتي منعنا ىت>رحلا قر 24 دزض طمخلا و هنخآ ان عةمعنل ىر

 ىل-ص يذلا لكسلا قف طب طيعدج رتفةدسعف أن ءىرغرالا 1 ذاده داهناسعوترصتلا لمآ

 ضاخللا كسلا طيغلا ريسضو طيبا هاضعل رم مدام الااللاقف طمقلا رضي ل هل دوهيلع هلا

 نأو هلام لم ك| نوكي نأ َترهتشااذا اب هطمغأ لج رلاٌتْطَبَء لاك تيكا نبا نعئورو

 قط نود رمال نو هيلع قل ,ىلص بلا دارأ يذلاو هيفوهام نعل

 اهقروط. مح نمداضعلا و وطامر دعب طارحالا نود نا ولا ناصةنىلا عم | رلاب ريل م طباغلا

 دسكلا نم فرط ِهَق ناك ناو وهف 1 اهدا دعي دونمالا اهلاسصتتساواهمطق ن ودولى

 عما برعلاناسل - ؟٠)

 باوصلاو طاغةمرلاوذهلوق

 حراشلانامكح ةءؤر
 لسقام قاسو سوماقلا

 هرطناقهدعبامو انههدروأام



 (طمع)  ءاطلافرح « نيعلالصف قاب

 ىعالا لاه اضيأ طايصلاقي ولاه ءاطع ةقانوطمعأ لج هلوقدنع ىرب نبا لاق
 052 «#-) رن اوم سس

 6 2 1 تاكل اومبري 3»* طابع برت

 "35 سما لاهل ملا ىلع تل ذك طمع ءوُفنمطع ًارصقو لاوططيعل سو ءاطمف مرو

 ءاسسوو )و ىو 00 - 01 ِ م .

 عفر قلرملا بعص اهدغأ 5 خساة ماير ءفيقثن <

 ىدعمل اةغبانلا ل 0 مم طمع الحرو

 تيرم س 7 00 8 نيام

 لا ُّط .ءالا طهرت ورب "5 وكمال خرا ءشدالو

 لاق متنوموقنملاو تأ لالي وطلا ام.عالا لتقو شدوا رج كاذب ف صو) و لاطل انه مطتملا

 نم طاع ىهورةعربخ نم ننس لمت تلاتعاو تل ءاواطابع طن ةقانلا تطاعوهدسا

0 
 انتا ناكامبدو زبعلاو 6 ارا كلذكو لولاك م ىلعةريخالا طوو تابعو طيعو ط. .علب ١

 ب 4

 ىلارعاف ةاكرلاثيد-ىفوكلذاو ةلاق اططوعو طوعوطبع 37 نال راهم كن هقاذلا

 ارو اهنمسل لّيشان 0 ىلا ملا طاتعمارعث الانبا لاكطاتمنمق ان

 ناحدةودلتل ا ل طاّتعملاُن [ثيدحلا فءاسىذلاو م الا !لرالا

 ملاماىأ لجل ادالولابدب ريثأالا ريثالا نبالاف طدعو ط هوعقمدةثامفال_ادهواهدالو 4 عيبا اه . 2 11 4

 اهيفاهلثملم< ىتلا نسلا تيراقدق اماوا مس ةفرعم ثدح نم كلذو له نأ ناحدقو ل هد

 ءاملا هبفتبلقردصملا نعم سا هيوبسدنع ططوعلاو ناندئازءاتلاو ملا وةدالولابل جلا ىعسف

 انهسالا ناكو ف رحأةعب راىلاتراص روادها ولام ىلا تح رخث مدح ضس :ةلزاع ل ع ١ وا وا و

 دشن ًاوةدعلا هده ىلع مأ دامءوأب كلرحال

 يدر به و مث مام

 ب اتاي 0 آد د ال هام

 تآطبعنو لس 1 د 5 ِط عتلاو 8

 8 و دوسالا قرعلاب طبعت كات ىرهزالا لاك تلاسقرعل اءىرُذلا

 س 1و9 0 8 8غ 67

 عيان تيل ير 5 001 هلك نو اشار د طمعت

 سمس اس معا ف

 رشألااهيكداي 6 طيعىرهزالا لاق يع دقوبلاوركسلادنعا بيتا ا طرعطمعو
2 

8928 ٠. 

 لادن و طءطعاولاف محرناو طمعاولا# ا كبلات



 ا (طبغ) ١ ءاطاافرح « نيعلالصف
 ع هد تاضط وب دمام يتمدد مام« تست يدع دج

3 
 000 م

 تمقلن 5 فدشنأ دسسن الاف هةنعلوطاقيربالا طم 1 دعلاو

 د 6#ء5 بس 2

 ةلراودريئك حافننءاجو 33 اطخطعو ةلاسا 10

 3969 و

 طسع ل حر (هبنع) عام ارك ؛ أن عءاذلارمسكب ,نايلهفوهو باسل الواط 2

 م م 2
 ع3” يور ىو مدو

 اضنا طل ١ و طبسعلا لج رلا نمهلد هللا ط طبعا (طشنعإ) مع !اريشكريصق هطيمع :و

 1 5 2 د - وواوره
 رعاشاالوقهدو قالا وس ||

 ءومال ٠ اك 2ع 8 2

 ط ثنعريغ هيانام ىلعرومد 3 دام عورأناسفلان كلا

4 

 0 ورةود م م سوس

 َن ميلا طقنعلا (طفنعل قم : علا طتشملاكاذكو لع وللا امكنعلا بضغط تفعو

- 

 طع علق ان بطال هلا سبا لاق ( وع ضرالا ُقانعاضي طشتعلاو قنا وسلا لاجر رلا

 لمت لاذا ناكل لاك ىرهزالالاكو ط هسج رب ىلع ل ارت تك تر

 طاع ا و طلاع ىهف :لسفل ايفر طا اوأهقانلا
0 

 لو ظالوغر ططرعو طمعو طوعا ولاق 6 طع ىر_هوحلاداز اططوعو و

 دى« ذو

 الوردصدم ططوءلو#» 0 )| تطاعلا قر . ولات

 ملف لمثلااملعل جاذا تانك لاش ىلا سدعلالاقو ل

 و 4 و 5 و ور : 4 20 01 و 9 يل َ 5 هد

 طااعفاجماحر |[ طاتعت ىلا امأ:لاق طمعل ىو طدعا يعج و طئاعةر_كي ح زرب سا لأفو لم-ع

 5 92-_ و
 دشن وطوءت نم ىهو طوع

 دهام م هذى 2

 . انعأتودللا طيع ىو 3 هنحتاماذا قوصلان 2

 و و 1 10 5 مو

 ر 1 ريكا نهثمذو 5-3 ططمعان -ةاراكرأ اتت حن رخال افو

 3 < 2ث

 لاك طاح ىهناطاكب ءاتطاتعا د قرف ةردع ريع ن د تاونس لمت لا ةقانلل لاقي ثمالا لاكتو

 تطاشعا لاقي .ىر-هوألا لاق تضاشعا ىأا ومص ةراكسم ن.ءاهطايتعا ناك اعرو

 لاف اه : ل- و م ا 0 تلو توم

 5 ا "صانع اذا مالا طاع اولا َر واي «ه يلا عفاشلا و طاع يخذل

 ا 3 وت تط اعل هك ناره عن نمطوعو مع قوثوا اا. نست ةماعدقو نا قانو

 ليل علا ع .ءال هن ةنعان .ابرلا ىلا دما نيباماعو انفو ٍِس الاراخ طيعلا هريغلاعو عنا وع

 7 ا رعا ت هسا ةمشلا كمال - قو .ةوعلا ل :وطءاطم نع ماو يعل جر قالا

 طنععمللاو ال 5 دلاو لل لك ءاطمعةقان انو لاذ ةعاقىذعلا هلي وطل اءاطلا ءاطءةركب



 (طنع) ْ ءاطلا قرح » نيعلا لصف م

 | حت ه5 < نصر انتي تتم نا نسا تف دقأ +7 71:4 دوس حا مصاول

 رى سو

 502019 صنر ا لع ةقانو اي يصف
1 - 

 ىلاو“ 0 المال أبن ءورااعقن اود كان زكر .اعابلغلكليقوادجر نناكتمم ار

 لاو ملا م 0 1 طيالعلاو طباعلاوةدحاو لك قتاكر عبر

 امن العلا هطوق توسلا ىلع 3 و اهلل ارأم

 00 0-1 اكارتطتللا 1 ع ( عارمسا لامخ

 د ضرع طع (1عإ 1 ةلعلاهب_سحأدب ردنا لاق بالا اطتلعلا اقع هلا

 0 اهطعواطع هاك ل ل هَطَيَع او طع

 9و 4 15 2 5 : و هك سم !

 نمفينللالقورو._.ةباديدشلاءارلاديد_ثنب طرمعلا .(طرع) اهرغكراهركو

 مهضع معو ذأ الا اب عيال ىذل لول صلادراملا كا رامعلا عل اونايشنلا

 مهدحاو م-هلاو 'يراع واول رامعلاو طير املا عجلاو صألا كوع وضوُملا

 1 ل فدا مزالا دبا ثشاطا او 0 ا ا

 كعب اداب اىربنبادشنأ اولد الاو

 اطنعثدقانئا ا ل كحأب 17 الممل َلحرلاَتي ةنامث

 8 7#يهدس هدم مم

 اط رضلا هنم وذاك ف #2 اطرح لك الاد مر

 ممومس متاع 87 2

 5 اطفطقواع:س قىسيلظف #

 ع مر 5 5 # 6 ع ع - 2

 دشثأو هلثم طلمعلاورفسلا لغىوقلا سامعلاورعو ؟لاف ىرهزالا
 مهم س57 وس © باه م

 اما عفن ذكى ذم يط 00 اهتمدرق درو
7 ٍ- 5 

 ك ءدم

 1 اولها اوهلمق وع 0 وظاعتما ١ (نعإ) يشم وق طاعربعب ,ولمعلل رج 53

 طمع نم هقافتشاثمللا لاف ترتكف طدعةحاكلا لد أولد ولطءاهلابىثنالاو تتلو اع

 31 ع اه

 لاقف رعت نمرءانلان مو ع 1 ا ا دشنأو نعى نةرحَفدزأهنكلو

 8و و هم 9 ةاع 92

 'ماوق نسح عم قزعلا ةيليوطلا ئأ ةطغطن ءلاةركبلا لذ ةتقعتل ا ثيدح فوج نعل وطلا

- - 

 9+ د

 رهشلاف ءاحولو ىرهزالا او طم لال ذا ذرد سمر مجالا هماوقواهتن لوما هلت هعو

 2 - 8م 58 وداعا بيل عبري و مرو هم

 ب علا ند ميم [تكلدكولاك رعشلا ف كلذز احا هه ةنع لوط فاه طخع

 ! «هطاطتع هن 0 ا لاف لن وطَد د سمر اند دلونءاج طتعأو ةباضعلا نيب

 انطنعلاو



 4 (طيلع) ءاطلافرح « نيعلال سف

 زر ولن دمج لاق فراعتلا
 هي و 8 "” 4

 اه أسمشل |علطمءاشأ ب أبرق #3 ترك اينيطالعل !ءاج قرولا نم

 قرط ءاتاقملا نال لاو اهونقو ىرامتل |نم نفل قانغ قاتلا نارا ناتمأعلا لرقو

 ىدفص ىناهتوطةماسجلا طالعى رشه زالا لاوو اذهفيكك رداال نايا ه:-لبقو

 نايبصلا قاع 1ىقنانوكمت نامء دو ناتظلعلاز | 50 !ةلطلغل اوروثنديجتس دبس ا

 نامل لاب ىلكعلا فيرطنب ةنايح لاق
 9 ردع ةسصس وو 2 هم هو ايإ

 نعو ب> ا تحل>دق 0 نيتطلعي 6 3 امدح 3 5 رىدبعشن مه كل ةبراح

 ع

 5 ا ا

 نس والا 0 نيرا وق

1 2 

 اههحوفتأ ا نار طلعلا رت ٌْ ونيدمسأاك امهلعج واهربد دواهليقاهاتطلعل #5 0
 ى<ك ه5 ه

 داوم اهفنع ص رعي "طاع ةنو هبيدح وى ة عقم 0 ا ةطعلوةطحللا كاذكو دينيز 2

 *« ضو وللا ىَدانه اوالق ع لختلا لاعة عا مفاوكئاوة ويش طالعلاو ضي ااهر أسو

 لق ونابسقلاو ناصْتالا ن مهقرو طّودأم طيلغالا وىدات الىعألاكو مضل وأو

 سقلا را خرم ارمءاعو وهل يقو حرملاةرووه
 4 هدي هةر اموو م

 رفصاماذا حرم ط.لعاك #2 ةرسمةرمسح كذا اهل

 ان ع 0

 لمار نرش 220 ا!ىريسالاق سرفاانذا هب هدشقام اا هن رلواو

---_ 

 رون نادال ىسقلا همم

 وص

 قلم مدلاو نان رشا اردو #2 ا اطيلعلا ورشات
 - م <

 فورعع كلذ س دلو راجع ءلاق دع طالعلا مزايا لاقف كار الانبا تشاو نمر جرا يوكو ظ

 طاولعالا ليقو هسارنالف مولع لاقي بو ري رودالا ىلعم لاو سآرلا بوكا الا

 ايواعاو اهقوف نم متواهقنُم برتقال لهب طواو قون نمش لعب ءةتلاونعلا وكر ظ
 ذاواجلالاو طاورشالا ثم لاوعالا باين موهو اهيبر ب رمضبلاهاد_:ناذا الطوعي ةفانلا لهما

3 - 

 ست ل0

 ها ردسلا اوال بقت اوال هقنعي قلعت ذا ًاواعا هريعيطوأءاو

 هب وسسلاف ١ رع بوكرملا بوكر طاواعالاو سن اوذخالا اولالاوةددشم الأ ااشيشعا

 نوسوللا اهلوأة طلع (طبلعإ مسا طل عورعاش مس اطول اوأ دي نمالا هنرلكتبال

 ةسعطقكأ نأضلان نمعط ل عهبلع ىئايعللا لاق نارتكلا ىهليقو ةدعلا نمتغلبامىلاةثاملاوأ
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 ادك ملا نم طلعزيعيو هلوق

 هحيععم و. نك لا نم

 (طاغ)  ءاطلا فرح نيعلا لصق 64

 ادحاواطّش ناك اعرواضرعقنعلافنوكب طالعلا بيمحنبا بكن نمةرك ذتلا ف ىلعوبأ لاهو

 طماعوط العلاب مولا طيلعالاولأءرطلع باو بناجلكؤاطو دش اك ونش اعرو

 ىرئالا همام روةرثكلإددُم العلا امهسوامه وامل وامهطلُع ,ةقاملاو ريعبلا

 لاقي ردصملابى ا اليلع هتفلاس

 هم 2 ,3ش م 8س 8<

 ّط طرسشلا وُ دنع نبل 5 طلعبأمز ز رح نطلعال
 ل -ٍِ-

 هم وو ه2 52 و هم و 0-0

 نآودول-ثملا ١ 0 تافالو رمشلاب ول ونقاط :وريعل 3 مس مزرحو قوة-ثلاح ودملا

 ءوسيدر ذرشب هطلع لبقو* د رك ذلا طالعلا ونابراقّيمنامنءملاوا هب فرعية م العب همر

 لذهتملل ىربنبا همسنوىلدهلا لاق

 طالعلاوةءاسماأ وده ه قبض ىلا ىدانءهلئاوالق

 اليل قو لطعك ل عتقان و هيدياص اطلع م مسيهطع 0 ويرد تيتا و

 اولا داودو الاف ماطخ

 هعرفا تفاح سل تدصأنا د مسهل اَرَج تلأساله

 هس-9 50 و هَ

 هنعل :رال و عاراهلسر 1 ةرال هتف ساتان ثلاكل وسلا بح ارز

 5-0 2 27 7: 1 ه) -7' 2

 هعنرلا وها دّيدلا,سراوغلا ما « هضكرت ىذ طرعلاطلعلا ترو رعاو

 "ىدسالاةداقنلاك طالع ا هعجسو

 اطاشاملتدزللثمرفصأ طا سندا

 | وات مالا زئاطيلعت ريعتلا 0 ريعبلا قنعفىذا !ليخلا ط البلا و

 | مران ريعبلا طلع عا اركلاف وريجلا ن هم راصقلا اضيأ طماع وقونلان ملاوطلا ل

 اهلشترالا طالعوهسماطخنم هيي صادب ادع ف :الوقولاك ضرعلاب هيج ىهوهقنع

 لاق طالع عمار ملأ رولا طالعوايل ثرتاذا َّط ل ةزعنا لل طالعو ّ

 ىو ع٠

 باستا سيلقرفلا لع #3 ُتاقلعممولا طالعأو

 الوىرهزالالاق ناكل لاق قرقلالبكةظقسن فت ًاروىرهزالالاق ناكل 3

 اهنأك 3و ةملا وصلا ميكا وكلا اطال لسبقو ناكل اى عم قرتلا ف :رعأ

 ةسقانمسهلوقن اهلا أالولا كرا اردلا م ١ اوكلا طالعأل قو تاما ةطوا تس

 ال وو

 ىرامقلا

 ( قانعأق نانتلا ناتقرلا ناتطلعلاو ناطالسعلاو الأ قونو مالخالو اهيلع مال طلع

 هك



 3 يط ل وم 5 5 ع تك 5 ا

 بارتلارهتطل عدلا كطاةطلشعلا دع ةيعارلا ىأةطفاعلا نيام مس نمو كارلا

 6 (طلع) ءاطلافْزح « نيعلالصف
 . تح كارول لل مقرات هناظاك .اهاعناك خت هيت ب الا

 لاند ةانلاوزتعلا ةطفات /ا ل قو قانعالو ىدجىأةعاهالو عاه هلام باكلااهيعيتيو بالا

 َه ةزعاملاةطفاعلاب ا 2 نم ىبمدالارء-غلافو ةرعاملا ةطفانلاوةئاضلا ٌةطفاعلا ومالا

 00 طفعياك اهمالك ىف يدل ة.الانالتاشلا ةطفانلاو همالا ةطفاعلا لمقو تب اذا

 وعلا الا ةيسلاةهب علاق وهو عال فذلا نكلالاوغو طمعا
 نأشلا تطمع ةطغعلا ىهر نأذلا ريش حاصعلا ىو راجلارث أ 6 اهفوفاءاش || نئاعفعلاو

 فاعل 1 و ردا ساطعطي فعل ا طفعل الدق ةرساطعب سل توصوهو اطيشع الع ُط :ةلاهف 21

 موشرال الكرم اك لمقو مد لدبي علان ملكت اطفعاط ذي همالكف امم وتسع ذرعا

 رمسعالاتفلألاو تفعالا ىرهزالا لاه تامعوهو انْدعَتَةَعدتو نكلأ و طذع و طاقعل كرو

 طفاعلاواهحرذ برقل ءاطلد.تءاتلاو يقلك ههحو نعماوأ اذامالكلا تقع وسلا

 انغفصي هاجر رلاضءبلا "و هيئأ2لنآضلاب عصي ىذلا

 افا اتالم #4 مق 1و ئيلاسا راح

 و و م ه-_-

 طفاعلاو ة.عارلاةمالا ٌةطامَملاوةطفاعل نا وص ادن اذا هش ارا ل

 مقللا طة طيفع قدجحالا طاع 9 اعلا وود راغل ل و ثلا لطةعهدسنبا

 هدو

 عي لعبا ةجورتسدةطوةعنلا ((طقعإ) ضرالا قاع مس ىذاا اضيأ طقاقات لا

 رعاشلا لاكرئادلكعو ام نب( طاكعإل عمأأ

 منوم ه

 ةطاكعن 2 طمالاةانكو « طار انك م ارفك

 2 ل
 ناِفَز "طل 0 مو طلخو طلوع وهلا د نلمس اذا ىبممالا

 قال 9م

 اطلاكعالو رس براشا 5 اطلاعالوا دم عد.لو

 - 5 هد م و 5 موا طوعا وا عنو

 سمكعملا اونيعل افق 0 اور اهنا نملل جف وطلع وطالع 1 ل ىلعءاحاممو لاق
41 - ”7 

 و 77 4 واع يو ول هّ و

 ذل لأ أو رعب 5 .:ثردقو ةقاربىأ نمل عيا سمعا اوةللفلاديدش

 ءاسنلا هل هجم ةرعسلا نم حرطيملاهبشيون مادو بن اولا نيمو ور اموال ةاشلا نم

00 

 0 لكننا سم اماللا (ةلع )نر "نم وذ رعد او لا ثم عءاسوراراعلا ف

 ل لوططلا عاطلاوتقانلا اوزيعملا قدع ض مرعى ةمدطالعلاو نيبناخسا ن هقنعلا ا ءفص ناطالولا و

 َْق دار جلا طاقعلاو هلوق



 حرف طسولا ناك هلوق

 0 وار د

 * ىطخغت ىذلااهتماديادأ وب

 هيك اك

 لل 0 ا اعلا ا ايلا /0
 ترو وسلا 0 ١ 1 2001 ا

00 . 2 8 
7 
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 (طفع)  ءاطلافرح « نيعلالصف 1.

 39 .٠ 85 . 2 . 3 . . 5 . م

 0 دقيملاع رود 5 ريسغ ند" اوط 1 اًض رعهريسعوب ولا شطعلا ( طط ا
 العر عديعم اى“ و 31

 [اعنالا ةراكلاددسش هوامش ب اذا و ةليتغاو معو طوطعم وهذ مَ 4 بطعن هبول

 مدكلاو لاق وش طفنا) قاقعتالا
 م. هدومي سو ممم ََء بيع 7 | هيلا حلا اب -

 2 ثلهقوق تامراطش »ع 4 ملا اهعرد تت ناك

 اطاهرا طرط لدم نطو 5 غرف ىذرئاوتلا ف برص لخدملا لافو

- 0 

 لاقوءاسفلاو نايددلا سلق وَعْسي دلجط ةرلاوط طه "ىوربو لوصف ىذإ مجاحلافىوربو

 7 جو مبا مس

 اططعلا ىرب نبا لاكو ل, وطلا طعالاو لد وطلا طوطعلاو ان ا سوطش داش ااعزا ىربْنا

 ىلذهلا لذهاملا لوقو ةعطَقملا شالا

 طاطا ثلا لهل در اَعْشْسْناشنلا لتي كاذو

 د_بالا طاطغلاو «عاشأا لب وذا ميجا وهل .ق ب اركي ورم-علوهىربنبالاقو
 هم

 ادوطعمل جرو هعرصاذ لا 9 ا انلنيع عاضشوطاطةتدللا و

 قالطنالا يولع اورسكريد غنم ىثن اذااطاطءنا دوعلا م او ال_ءفوال وقبل اذا تي

 ١ 32 دود 3 هم و مو و 5

 ىَدلاهطعلاوئث لكن مديد_كادوطملاو دوُطعلا حصص عب عبرسلا
 8 ّذد انءمعلا هللاقيو

 ةباكحاتيأ ىهو برا فاهثال_تخ اوتاو.الا عباتت 1001 ةطهاملاو

 قو اومعاظَعدقو نوط هلع ”مهلاقي اموقموقةبلغاذا كلذو طبع ط.عاولاف اذان الا ثاوضأ
0 

 ىرهزالا لاق( طانغإ)ل طاع اع هللاق بنذدلاب د طعطعو مالك ل اناث د ل زد

 ه7 37 0 5

 هس ام دادس مد دءاو

 د ىنئكيط ؟نالفاعنلا اوهوءاطلاب طويطظ لوب نم دل طدع+4جرتىف

 اهبطقع ءواهيَوةعلاَقي و «.طنع عامك لاخّبرا رابع لاق 1 رصف ءواطذاع وهو اع :واظتع

 تناكلو ىلع شم دحىفو 0 طنلاو ةاشلل صاصخلا طقعلا ىلا ارعالا نا لاهتو طرشاذا

 هرعاملا وةجنلا تامقعو تدلالا ةط عملاوزاع ةطرمشى ار عةطقع نم ىلع توه أ هذ هك

 لاقذ مهشعب لاعو تنل ةطفاعلالسذانالو طاع ذالغلام لوقت برعلاو كلذكاطيفع دع

 الو وت ءاشالى أ ةيغارالوةبغ ءأن 6 0 ةطفانلاو طرأ ىأ ادام

 ةاشلاةققدلاف ل باج الوةقيقد هلو ارالوةحراس هلاملا قو يربنبالاق وغم قا

 يراه هلامو بعتلا ن الات واهدلول نت ةقانلا احلال اح هلاسو ةق بلا هل للاو و 3 0

 اهب وعي مغ الام ىأ 1م الوواع هلاموا هلا فلاطلابراَنقلاوءامملا نءرداصلا ُبراهلاف براق الو
 -ٍ ىآ 3 5-5 - - ١

 بئذلا



 6 (طرضعإ) 2 ءاطلافرح « نيعلالضف
 نإ

 اطّنَشعالزابلا+ج ان ما ليل فلا اذآل' رب و
 و 2

 ديد ششي لوالالد وطلااعم تا يلا جمالا د راق باشلا اوهلاقيولاف

 يلا اطوسصعل او الو سلا ) طصضع ( نيسشلا لبق نونلانيكستبىلاثلاونوللا

 نإ ةهمو 3 هدص همم ا 3 8 2
 ايد قىجالل لاهو طوب د علا كاز حسصو طبع دقو عماجا ذا دن ىذلا بلعت ن .ع

 ريذلا ىلاركذلا نمىذلا طّقئاوه ل قو نامت طَرصعلا و رطعلا (طرشع ) امو نب ص ومو ع

 0 را عيل ىطر ارامل |

 هوسص#و

 ارامحم رذاشم ىلع لك #* ىطراضعبا هلة يمجاَو

 ةطراضتلاو كيرالا مهو هني ماعط ىلع مداسيلا ا و ١) معلا ميلا طرشعلاو

 5 رك »وه

 لءغطل ىربنب ادغنا 1و 1 يرضع دحاولا مهوخنو عايل اطيراضَعلاو

 ع هد سا وهو ه©ه©مو ع
 5 امني .1 < ىذلاو اجب #2 اهبر طورضع سوا "نل-ءارو

 و

 موقو يارا ط اما او لايقل و برف ثكر ولسا ضنك رب عل

 لا نبأ نامعلا وهدسعو لاك طرضعلا اه أن الف مي ٌكِلاَعَص طيِراَضَع

 لاقبتسالاطةملاو طرضعلا هو د راجاهطرضع قاس نانأ ]دع ىربئنادشنأرك اذّاو

 لل 4 كَ

 طرضعلا باهأ نو لولا برها ٌليسرم* لاو ا اقع ”هلصلاب هطرضءو هلت قرلأ
 ت دم نحب

 كياق طرضعل !تاهالاو كابا للا ف لوقت ىزينا ناقل اونامعلا طرضعلا ليني ٠

 رعاشلا لايك ةقاطال

 هوم ع 5 سم هم

 اطراضعىم َباهلاو كالو د مكيانع ضب تامور يب الهم

 5 وو 5 0 هدوم وع <

 ادم الرا ونوكتش درو تاع 5 2 افا ْمكادعف اوطرأ

 ه275ه © س

 طراضملا بممالا بدلا بع طرمضعلا لاتيو نيس "الا رعثريثكلا اوه بكهالاو جحا طرأ

 طرامعلاةلْلااهأو #2 ارامل اهي ارح كاذأ دشن وءارحالا

 ىءالاو اظومحألاو تذل ره ادد كتل طورشعلا هب رلاارا نع ىربنبا حو

 8 ءو 7 1

 ءاطنعلاركذ ط وقرضعلا لاقي وةسعانءاض- ةسب وهارد رسسلا (طفرضع )) ارا
 4 هدد يي ةوءف

 ءاصس ةّدوسعلاى عسل هب ود ىشلدقو اطلاع 0 5 رصعو بولا

 ىربنادشنأو ان مهطعب ولاق تاور نفاس ايدول

 و سوس 8 نبع 4 5

 اطوفرضعلاةيملار ا 2 مع اهرخعأف

 يتسم .برعلا تاس ع مرتو



 لصال !ىفءاملابوهكطرفأ هلوق

 هزرحو

 (طنشع) 10 ءاطلا قرح 7-3 نيعلالصف ؟<غ

 .ءانحة دب دح ةكوشو ةسضن ر غةقروهلوءامسلا فن هذيال نضرالا ىلع شرتةموهو طرءلا ءاضعلا
 نعل و لبالاهلك ات ىلقابلا هناك ةيناع هم هربذح رك وهمس 1 وق قا داق انمار 5 5000 ا و للا 2

 و وزة م

 ثم نموهواسم:ءىب مهد قلاسافا اراتيعانع رثبذت كاذيو 2 را ثيبخوهلقو

 آ تاق ناططالاةيئادتملا "ريسصق ة رش ةطف : ةطقرعلا ىردزالا لحرلا ىهم-هيوةطقرع هتدحاو كارما

 ىأ لالا اهقلعت لايغلاب تن ةريغصةقن روا علاكران ريعيلا لوطكءافسلا ىف اهُلوظرتتك لوس

 للامن ينملارتانملانابشاتمإز ءاامفب لكأت
 -- «2و» 5 ةه ةم ساهم سس 1

 املسو (طف 0 اول 33 ام الل ع رت بسمع

 هب وص سس «٠ ”ثوصو 2 سول توعد و

 امو ا زوو بيشاعت م 23 اهمهلذا ثدح نزلا نيعر نك [

 سو و و 5-5 عدو 2 هور

 ردشو» لقوة رحدمءاضرب همر وروقغ أ حض ةماضعلا نرش مضلاب طقر ءلا ىرهوخلا

 ىنلا نش يدا ىو هحر نماهاسع فل ص-لصلا هتك ًااذاف ةكئارلاهن رك عد هاو لطلا

 لان اغع تك أ هنا ىدسأ ل تااقأ هئانلا نة[ ها تن: ىفالسعي برش سو ه.طع هللا ىلص
 م 4 - اي 2و مث 5 ساس

 ريغولحطفرعلار ةنناز دمروا طقر ءلا * 0 ا رمش ىنكلوال

 نه ىدنب مهو ورك

 اةةكرملا 28 و طفرعلا لأن. 8 رعلداو 0 ا قلل

 2 ةهسصو؟

 راك دّوؤ هنأ ماتا لح رايارعالا نا دشنا ل طفترعملاو

 بلعِباباذا 3 نب ذا ايا

 ذر ا طفي اديحا اهباجأت

 ةضيرعةبي وددطَقيَر 4 (طقرع)
 ناطر ىهو ىرهوملا لملاك

 ئ طرا (طز ا

 رسغأش طسعىفد أل ىر _هزالا لاق جر جاكشلا اوهوزعطلا ن ءبومةمدناك
 8 همس

 نيون ىلعوهو نارك هنا لاقي ءلوشالو اهلا الن اصغالا ةنملة رص يو سوط - ع

 5 .اهلاد_ةءاواهنبلسوطبءاصع # رعاشلالاِفو دا وسلادينشلا ؛لوكلحو سوقرقو

 ف 5 م20 - و هدءمو- ب

 لح اذا هطودع ىلا تاوسع (طمسع ( عيضوم ناس هديسنالاق

 اهحأيش اظل قدح 0 ىرهزالا لاق و ةياييسا طش هلعشعي ل (طشع)

 هعج قلق ةوطنا شم : ود نأ د و املاك لايب -رلأ نملد وطلا للا ) طيشع )

 ١ 'رمارلا لاف ةق 0



 921 (طفرع) ءاطلافرح « نيعلالصف
 00197177 و اج ها تامم دوا لط فقتل لنةنتمناف طي 77 7

 2 ه----أ 2 0 9 ٍ 4 س 7م دس

 اطابتا دعوا نوعسياوناكرن ”الا نا لاك هدو عتاب وموقع اوقف اج الحر

 بالا رابجلا طبعلاقيو بطوعلان ءيدلةمزدااةَل طدوعلاو هلأ اذا ى هاوذل همام ءلاقي

 سرففا َقوءانبءوهر تا ذا ضرالا هسدو ب رلاتطيعو اعمسع بارت اومزان'ا أ اداهرف او

2 
 نيللا ا الشع )إ «البسأف م يالا قو ىدعملا لاك :عىسياشال ١]

 و وو< 6 كو م

 طلاع 7 طعام رضقو»وءإ-ثئورع وا ورئاخ تى دو 6 و اع نبا ىمدالا رئاشلا
 4ك 3

 نيالا (دعإ) * طل معهم رن ا « دشن :اوُماقلا دكت اوه ليقو طلاكعو

 رعاشلا لاق ل 7 رغفال ويف لاث سلوا 000 وه بطلا انا

 < وو

 ةطاكع سامماخ ةاثكو د طال ثفا | 0
١ 0 

 زججا رلا لاقت امفاصهتتدتماملا قبو ظيلقلا بلل نمءاملاال اميل :ك

 ٠ اطلاتاميءاقسلو 4 انااا و

 دن :ًودلام دو طلاع وو طلق ديكس وادح رثحاذا نلللاش دو

 اطخاستسآفنأضاانيكْن ما ال ا ايئار تضل اذا
- 

 اطال يْزَح برا « اطل لاحالرا ل ناكل لاو

 قيركشلا د فسولاَف اسنان يم ا ماكو 8 متع لاعف ىلع ءاجاممو ىرب ا لاك

 0 ا ا اد نير 00

 ىآزخزخردقو ةقارب ىأ صاد عردوةريثك أضمك علب اولا ديدش سمكعل بلو نيعلا

 نمير مدلا هبشيخ وذو بنعلاو حلا نينو امو قدا ةاشنلا نمتئذلا لك ًاوةربك

 و د

 ) طذع نكانر ءنمفو ذيع داو لائم للءفءاجو لاقدار طلا ىف“ اسنلا لعشر لا

 لاح ب ف 01

 هيادعودوطو) معو عتاب مايل ىلا | ادا اىذلا طويذعاو طوبذعلا

 ” 4 ه و ممه م

 ةأرماتااق املا مسالاوةطيذع طيدعب ! طيدعدقو سامقريغ ىلع ةريخالا طيواذعو

 هم مدوسو عك عن هس

 أ ركنا ءاجاننم لسيد « رك طودعي تيلي

 تلات ولاوهوُنراو وأما هو ىرهزالا اق ءاننب ل شراو ان هوو دعرلاو

 2 رع مأوطي رعو ضرالا ى دعب أل جرلا طرت 6 57 ءاطلاب طويلظع لوي نم و

 طرعلا لصأوةسغلاب هّضَااذ هطرتعاو نال ضرع نال طر .رعلاققي و برقعلا هلك طيرعلا مأو
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 ل قو ءاضعلا اره طقر هو ( طفرع) ىدب عع عشا
 3 را ياو هسه يرض

 قفولصالااذكه مر ىف هلوق

 ررحو همز سوداقلا حرش

 لصالاءادك مر وزءام هو هل وق

 اضأ طاكع ةدام قواه

 ررحونيبازب



 (طبغ) ١ ءاطلافرح * ننعلال مف كل

 ”هلعربغب تام نم «لكو لتقي وهيداي تقلا َنافهلتف بجو ةريوجالوهنم تناك هانخال : هلق ىا

 را

 ءاحاذكه الرءالواف رصهنمدتلا لبقي لق امعاانون ل مثد دا و طيتعادقف

 تاأسثي د لا ىراروهو ناقد لاخلا ثيدحلا رن لاقندواد نسف ثبدحلا

ئه طال ى ريسفةنفلا ىفنولت اق نيذلا لاق هلثفب طبشعا هلوقنعفاسغلا ىسح نيو :
 

 حرفلا ى مو ةبهمل نيغلبةطبفلا, نم هاو ليرتشتا اذه يالا لاقع تدق رفغتسيال

 لخدوإ عب حرفوانم ملول ناك انافميصخلقب حر ل الا نال لاخلا ن نحو رو را
 ةه صد 20. يمر

 انظولتق ىو طيتعا لا قذثددحلا - رش مشو نسا ماعم يباطبلا لاقو ديعولاادهىف
 د ع رس و رم درع 32-6

 لطرألا طبعوهركمربغا يفاهاقلأ أاطمعاهطمعو برحلا هني نالو دعو نما عال

9 

 ْى ودعلاذقْنسن ر ,ا معلا كاذب قرم مضوماهنمر ةداهطتتعاو اطبعاهطبكب ا

 وه تو5 م

 رسل طابتعا ٌصرال طبع 5 الذاج عافب ىلع أل

 رو نيد جس تعم امأو ا

 ريصاعآلااهيفّتبكب الان 2 يتعمد ااه انساذا

 ا كلا طيعلاوُد اوكيمزلا لاو لبق ءيفنكي عشوم فلنا يان ىذلا بارتل اديرنمناف

 ب 0 لاك طمع عجلاو طع و ط رم مو هفاحيحت َئاطبع مطبعي توثل اوءوشلا

0 

 / ند ياللا بعل اذفاونك د اهيل ان لاي

 دوسي وانبلادسب قال اهل لوو مجالا فار طأوبوش اق 7 بعل

 د بطعلا ذفاونكسص ااا دولا تااطوبأ ىند_ثناىرذنللا لاف

 اهتارع 1 ةصقألا بوب دعي بونللاُدفاونل او نطَقلا ب طعلا ولاقت اطبعلاذفاونك ى وري

 ةسوو ص ص اسي و

 هلعرغ_غلري ىداا وهو اسمع عجب دارأ طفلا اهاور مو لاق اهبتاحار 1 ةعس مش عقرتال

 مث سرع

 ىاطقلا لا هش اطيشإ كت ءوشلا طمع ودتأ مدل حيورخ ناك كلذك ناك اذا
 22 ىو قس

 اناني 35 ادلكاعجالا شلل

 5 و رم رص 24 - 110 - مومعم

 ىلع اطبعورذعراغنمحارضلانذكِلا طمعل اوباّدكلا ابانعلاوا وت ضرالا تاينلا طبعو

 9 يمر سو و دو رم ره هوم )و جو” سس

 ريغن 3 ىهاوذلا هنطِمءوهَصَقْيو هس ضرع طاوله هَطت و اًطمعهطبعي بدكلا

 طعيَرألا ىرهزالا اسفسو دمج لاف اةتسا

 طباوعلا بيرل تاسندم 35 املاخيلو قَلم
 "م مل |

 طب وعلاو



 زن كويز: يا لإ هاك ٠ ل ا م الا ا اح ا لولا ل كد سا زل ا نوم و ما ابا

 1 (طدع) *اطلا فرخ . + نيعلاوءاظلا لضف

 - 97 م 5-5 11 : 3و |

 ىب نضم» لاق لم .رلا فتش جارك |ليقو ثاركلا تاطيطا اودطبط ه ىثنالا وقمالا

 ارت مرلا فتاطيطلا اذاةاسف 21 اوبصاذا ةابصنةم بنا سعشق

 ندي راج لرش سرنا امو عجب هنأ ناطيطلار هاظو قيال ةسفيتحو ًاءاكح

 برص ئوط.طلا لاقنأ مهضعب نعركذونالبخس دامه الكو لاق ىوننت ا

 لاق ترعل !مالك ىفاذ_هلريطتالو لوقلا اذهل للص الرو صنمونأ |لاف لججرالا لاوطاطقلا نم

 لاق ىو : هل ل اه عضومهتجروهنيلعهللا ءالسسنيسأعا هيقىدلا عضوا ١قو وىرهزالا

 5 : ةندرودقو ىرهزالا

 دعم هم ماء 78 ومس

 نماه رت اطابتغ اهلبتعا راسا يتسم طبع 0 هلمهملا نيعلا لصف ل
 ىو سوو اىدام دك « <

 ه ال اثلذكو اطعام ةطيتعموةطسسعةقانو مدع اوهؤد ةسسيلق يد ىهورسك الوءادريسع

 وىذو 7 لسور دى 2

 هيويسدثنأ طابعو طبع عسجلاو مودع دللي اقف ىرهزالا م عو ةرقملاو

 مص رى 2-39 2

 طامعل |مدك بوم نب #3 تاعشاو ىراعم لعبد ا
 2ع

 معلا لاشي الولاف منكلاالاتاق الا. نما نك امل مساق ميلا نر لاق ا
8 

 ريس غئرطلا طبستلاوثالا نبا لاق اطسعاجج تءاقفثيدنلاىفو اس ةف نملوُسدملا ىوذلا 5

 ف د رغىقءاح ىذلاو رين الا نبا لاس رطعا طييعملب 500 ورع كرا. سا ةلمو جضنلا

 داع ..الايساعانشح اجد ر نيتها« او نيغلاب ظيلُع نب اهاق ةنفست قال ا لع ىلاطالا
 1100 ,و

 نالعا اوددشيال ا لا ع ةرضاولطبهيالك قضت دكا و هشه ”كولاك غشلاف

 اا نس وللا لو ئيرطلا مدلاوهو طم طشعلا ع نمرصعلاماغؤمُديواهور قع

 نس ًادغل ةمهأن النوكتن زوو للقوهوةرهشم اع ؟ونأ فذ اهوطشتالتأ ادارملاو نال

 ” 2 000000 كا 4 7

 "ا 1 ا 0 د ةذومءضسو2 ةزص و <

 اهقنادءرملاو ش اكتوملل 23 م مما ند

 ب توملاهطمعأ اوهحهدك هاش ىل رهو م وادم ىا ا ةَط هزيعد مم عني كلل اديعشي دف و

 لاق وىرهزالالاه* نارفغ نلاومدلا كلدكوك ىرطةطيعلا نب طيسع مل ورا ىلعهطيتعا او
 5. وسمو ووص ف ل

 كيل لاق اب ال لانو امن اذا 4 طسعملل

 ةمسو“ وو مهد ءع

 راتقلا راي عراق ناك #23 اذا مان.لاطوبعمنَصأالو ١

- 
 د سرر هاء 2

 دوق هنافالتقانموم ملجم نم شيدخلا و :طضفل امداانهمشيا طسعن ار معز لاقيو ثمللا لاف

 ةرامع للا عضوملافو هلوق

 ةصحانةفوكلاداو دو توقأ

 ءالب رت اهنمىوشناهل لاقي || ل

 ىخرنيسحلا اهيلّتةىذلا
 موحد هتك ه نع هدا



 حرشفف لاف ططالا هلوق

 كيرلا 07 سوماقلا

 0 طرض هقفأ ولو

 ىئنالاو هلوقو مدقتامفو

 انهل الا وه ءاطط

 ةدامفهيفطضوءاطلادشد

 ررحو اهغفمفتعب ططأ

 (ظظ)“  ءاطلافرح * ءاطلاالضف 6
 55 ل 5م هس سوم ه 6 هم

 هيراق هندوعاكدال# 35 جالو نع طاطّئرها برف

 ا طئاط لاقي دال عفر ىذلاجئاهلاريعملاكاذكةرمص يداك قا 0

 ْ تعب اذافلبالا قرد (يئذلاوهلقو جلا ةدشر نمذهوهذهىلا هان. عمن ىذلا طاطلا لدقو

 مو

 لاك هامدة لاخي ورسم مانع اودع هنود ةقانلا

 و # - وس 21ه مه هس

 اطبالعالكلكا ملعَولا 5 اطئاطام الْعّتَف ةالام أول

 قانا للا الا يلا , ولاخ نبا نع ىربنبا حو لب الا فرده ىأطيطب ىذلاوهلاق

 طئاطلاو ماعلا ر صن لا وةيارشى أل عقلا اذه طاط قسع لاَ دوأهب رضا ذا اطاطاهطاطن

 ظ دشنأو ةلغلاديدشلا لب الا نم
 رقرداو 58

 تل # حاجضلا ىفةلغلا نم طاط

 2:6 هج #4 1 خدع 17 78 9

 قو زاهمفن الد * ةقورطنم طيظ طئاطلا رخال اكو

 اف يرو عاملات سواعر ؤةموشللا ذديدشلالحرلا اماعلاو طوطلاوملاظلا طظاطلاو

 لجرلا طوطو طارفابد مشي نأرتغنمطفل» ؛وافاا ره ولولا ردم ع اركنعةرخالا يول

 لاقو سيل يوُلاو شامبو وشاب يوُصلاو لاوطلا هونالغلان مةطاطلا أ اذا

 لودحاملا طول * امو :ٌواَئاهكراَيْداام رعاشلا

 دوخأمهناكروهنمونأ لاق ها الاول دوطلا مالا ىلارعالا نبا ةلاجكمام آلا نعي

 ورم نيةعببر د لاق ريكس مى طاط لبر ولي وطلاو هو طوطلاو طاطلا رم

 ظ عاذقلاءاماُعَوْبماَ 2 اماطءاصوملا 42-5 دي

 ا 00 نع طاطْيرها بر ةم رلاكذتس ا ريح < اوين ءريكتمىأ

 قو ب طولا تاق نمو كَما م« لاكن نشا انوش رونس ار ليف

 ةلسمم لهن .ولاخ ن باد ثنو ةضاخ درا
 و سوو .ه لاسو مو فانؤم ف

 سعب لوح لعل سابللاهيق ٠ د هواون عا هعرر طوطلاو
 ن7

 5و 5:2 0 بطورو وك

 لاق ولا نعماشهىورو ىثودضغب و وزي دحاولا زو: بهارجبو فلم معانَنعأ |

 ً هونك ازاج ىلع مق ططأ هللا :ةنقركلا وةرصنلا نيد ناكل 5 .كلامزب نأ عم ل

 الاف لعفلا طاط 5-5 ريطممول فة غدرف ذرعفلاو رصعل اذ 2 يقل ليتم

 اضيأ طمطلاو طوطكلي ولاعب لجروة3سشلا طويلا هور طاطد ؟وطم طر



 ك0 (طوط) ٠ . ءاطلافرح « ءاطااوداضل لصف
 دعو

 نوكي نيطلاوةاسجلا ل. ةونيطلاوةاسجل اةطي وصلو املا 00 ا 2

 9و وسوم 2

 ديرب ام لعشو ىست ىوهن 5900 ا

 ةلطيوّشلادبث قير نانا منسي متاللماكنلازذان نما تسلا ذه د
00 : 

 7-52 ربامل عمد يا * ىوذنعةطروضلا لاذ ند 21

 0 رعاشلالوقبكلذلعىرهزالادهشتساو
 لقاعلا لعف مَع وىسفن * ىوهنعةطي وذلا كاذمدربا ٠

 (دبض) جوعا وم قيوم َر , رأس رفا كت ران زا طوْطأ لاعبة ر<وبألاقو

 هيكسر رك ىتمأت اكيح بصل 3 اليو ل 5 وهفهسشم فلج َرلا طاض

 ناتاطيشلاديز فأن ٍِء ىدابالا ىور وىرهزالا لاك ارا -- ىنينسمدسسو

 لاق ناكل مثيهلا أ ن 0 ىرذنملا ىو ريانة عمن نيحمد يوهيبكتمو

 5 و ) و 3

 همهش ا داما طانضلاو مور مد الارثكُت اط.- ضل جروهديسنبا ناتقورعمتاتغااع ل
2 

 وجوه <

 ىدسالا ةداقن لاكن اطّيضلاك تممالا ميظعلا نيا مطضلا ليقو

 دا *« اطاضلاةحابكلا رت تح

 #* اطااهدعاس مف رخلاب *

 الممل ل_كمرلالا نمءاطمصلاو ُءاَمْصلا فو ,ردملاوراتلا طابا ريما طامضلاو

 'لمقشلا ىقو

 طرَط وهفاطر طططط هرطنيدج اذ او نينبعلا ر عش ةم ةفخأطر لا (طر طا لمولانا لسن)
 موس 5

 رك دنع ْغت_بلالو نايحاحدهل يلبس اراده طألحردب زونأ ُط رطو

 هيمحاح ىفىل| ا ةهلا ماشا رتالاوه وطنيا

 م ل رطل دود 3 هلل اورعتتلا شيفجلا بحاحلا طراطلاو لاقر عشة قرىأ طرط

 ٌةطاط عجلباو عاصشلا ل 0 رتل لسقلا طئاطلاوطوطملاو طاطلا سا

 لوفبرعشلا فز ووو لاق ةطاطل رذوذ طاع ةجلا نع ىرهزالا ىحو طاوطأ و
 )9! ا127سضس

 هةية 0 .ئابوديو اوةملكل اواطووط طوطد طاطدقوطاط لف طاوط و ٌتاطاط

 أ هن سك حتا 2

 لا هي واوةملكلاو هلوق
 طوطبطاط سوماقل اةرامع
 طولت طامي و انطو وط
 هجيعتههبتك ةيواووةينا



 (طوض) ءاطلا فرح * داّصاالصف ؟ا14
 عوج ا

 : 9 2 5 نروثمس سس 7 1 س3 2 5 2

 مكتطاشض نب أ لءقو فدلا نعي نكتط افضٍن ب[ حاصلا فو فدلا دارأهنأاو 1

 000 نو  ارودو بحاول نال ةطاص ىم-فدلا باعمال يق

 د 8+ سل ف نس

 طيقضو طقطو 0 ربع 5 تالا 000 طاقصلا

 ان مو ب

 و س هه

 عضوم نملبالا ى لا رينا اة ذلاو مال نبا طافضلا 2 را راتلا طفلا

 هريغو ماعطلا نولم< راما نوط اتضلا ل. .قو عنا لمحتريعلةطاََّلاوةطفّضلاو عضوم ىلا

 ةرهمش نب رضخالاهب وسسدشنا

 هه هس م28 س2 ارسم 2 نإ يي د.

 لّسسر يظقوف ةاليلقانأ » اك ارنكلواطانضت نك انك
 ب مد 1 3 6و 5 2

 ىلع كح لزملاليمنم وركب كنا بق 0 طاف_ذكلاو

 7 بم 1-0 9م 6 <

 لقو نو راكملاو نولا-ببا سانلا نمط ذاّضلاو 5 طاقضلا تاتا دل 5 دس“ لاوإ

 ىلعشاتا راتسلاو هيلا تقرا ى هو لاجل هةيشدي دست كطاتضلاو لج اطاََصلا

 نمهفاض مدفن امعّلندانقثيدسح فو طابا ارمعلا لاقرو هيرقىلاةبرق رق مالا طبضاذك ةطفاضمدقف هلوق

 لاجحالاى ركب ىذلا ىراكملا اوذؤملا ىلا عاما ود رمل بل ىذلا طاقخا ١ وةطفا ظلام ل لا غم :ردةدام ىفةءاهنلا ىف

 ىدد و لعفلا ثن هنأ
 ةضفاض_ هثو مدة لادائلصأ

 ا ادم و ل ةاءاعولا ىهو ٌةَطاْدَض ىل< نالفل>رتاءثلاكو ة هل .دملاىلااومدق هعوصههمتك
1 

 : نيطاغضُناهنموام_هيغوتيزلاو قيقا دملا ىلا نولمكصطانتلا نار اا

 0 كمت اح ىظفقاذا اطاض لاقي تدل مالا مهر أمهم تعا موكوعأ

 طرافَصوةطرغَصلا هولا نبال علا عمو كلذ هنن هتلحار نع

 يلا ( طر 9 طرة تعدم نيالا دونغ ودشللا ني وتكمل الا

 طوطخن لاقي ىلارعالا نبا نيلمحنيبةدس راف قرض ليبح اضدأ اس شيعلاقيضو

17 
 كا

 هيفأشت ؟ عض ضوماد_هريغف طو ع اولاق طو نما حاو 3 :رامذل او ريراسألا نيا

 #* طانّصلا ىلءداروأ لا « ةنورلاقئذلا ىلع ماحْز لا طانّصااو قيضلا طل (طنضإ)
 هد سوا <

 * اطيص: نطضدقتانيوبأ د رعاشلال اق اص مشل نمنالف طْنض دي زها رداون ىفو

 ةطافمل ني ا بش قدس ل جرا رلافسيذ- ملا ) طا

 لبقية وّشلاو يغمى فل عجو ةلاهالا,باذين مسلا ةطب ولا (طوض)

 هطيوضلا



 ؟11/ (طغض) 0 3 هل لاق
 000 ا

 ريسعبلا قدوكينأ لب الاى امغاضلاواضيأ ب لا اوهو بلان ابالانمّقاتارعبلاف

 داقمل هع ال كلما دبعناك د "ل دح لاك 1 د وأبا رج هش هطبا تح
 28 هع

 3 7 لد أئذلا طغاضلالاه هلت رع طغا د ىذ نمربصأ# ايان و ضولالا
- 2-9 5 - 

 و ىف 4 2 مود و و
 طغضماهدحاوةضوخم 10 اتاذ عضاوم اغا ضل اوجد ودهبق 2 مهلا توم طغدد

 2 م

 5 هرب :ءوس 1 20 وركس |

 ءام فلي _سفاهؤامزتةبف امكفامهادحان ما حا انجل نوكْتكت مخشلا ب ْ

 0 و ا .ةاوطيغشلا كلقفلا بريال اهدسفيفةيذلعلا |

 مد _مقء 2 م ةم

 طبسمل داك 0000 اميغشلاو نحل امنع

 موقلا عمتي أ رلا فبعض طيغض ل برو هسفن ىلا ئ دلاةفاضإوأن 3 الا لبا ءامدارأ
 8 هَ

| 
 ا

 ظ

 نيريسففر ادق ةطغعضأ اجمال نكن 7 ناقلات و انام ركاجلا "كهل ىف معجو 1 | :

 ٠
١ 

 ةدحاحلا ةطغضلارضنلا لاه ه ضو هنعطصأ ن لا ءادأبهعئابلطاعشأ رع“ الاومارك ًالاامهدحأ ْ

 مالهم ع
 اعميرغلا لطعن أوه عب رمان دح ىف 0 الا نا لاو ايل كلام عدتو أ كيطع ًاللوقي |

 مودم مس ءهءدس

 ىَحوف العم قابلا ذخأتوا ذكر اذكهنم عد اهللوق» مثقل ايحاصرم هد 1 ىتحنيدأل نمدملع |

 هللا نيو دن س لاق وار ا ءاشأم ه لمع نمل جرلاى تعي تيدا ىو كلذ

 ةشنلا دوق خدضعي لعلام هملع كل نم الاصلى 5 ار زوال ثيدحلاىف و طر

 هنادئعمهللأ ىضررعثيد>- قوى نا تنس يا ةطامتلا (طفض لالا عمال

| 
 أ
ْ 
 ا
 ا

| 

8 

 الامو لع قيال نر لست ةطافشلا -البذوعأ لا مهلارم لامن نعتؤ اال

 نالتشالا ولاتقلا ناقد رو ةنشفم "و كال وو مكلا اوم اهنا ل حيوزعمننا ل اوقلوأت روصت مولا لاق

 يفَط لحرو لو ؟رلا قعضدي علاه ديبعايأ ناهُمطاّلاامأو لاكر هلا ومحو ىلا ئ

 دا 7 ركفشلا ما نحب 5 الامد ا ملااصلا هنخمل نعىور و فبعض ل هاج

 لاقف: يثىفامهتعدللا نر سابعنب بتوعو كأللاد هلفملابيعشلاوهوطيتتاج 0 ظ
 مهللا ثيدحلا ىف 00000 امم ملال 1 ةوىالةىأناطذص ىدحا ىهوةطْغَص فا

 اذا كيد هنموُكيقطوهول علب اوىأرلا كدضوب مط اضل ن نمل ذ ومال

 نيرخ» نبا ثندح فو نصحني :يمىنياذحللا رانا دوق عاطل طيفدلا لج رلاىلا

 اي راتتل مكر

 هءععاو
0-0 7 

 ثان 1 الع بلع نا عءةرخالا ٌطاَقَضَو سنو .ةّضءارال فالاقذ تلج نعل

 ىلع مالابادك ل هلوق

 حراشهنعداءوةرودلا وه

 لاثمالا حرش فو سوماقتلا
 هبتك ميشا نا ىنادنملل

 ييكعم

 (عسان برعلاتاسل - ؟4)



 (طغض) «اطلا فرح + داشلا لص 7

 ءاطرست5أ ارها وبجاحلاٌةقر ُط ”رضلا ليقوةيغللارعش فخم رش لجرزعشلا هدخ 3 رضلاو

 ناجل داخل كك الحر طرطدحج رفلاتو همر بجالار عسةق فخ

 دك هه 55

 ةطد رذ ةسدقلو 0 دم كل 0 لاك

 < و

 دشنأو بلعث نع مظع ءىذلا
 4 ب موج ه < 5000 : و 0-0 و و

 باو رلااهقوو تطغ :رصاادا 35 نايل اهناك مموطد

 ا 7 4 ه 8ه سب هه يمدو

 وه ىل-.قو لبج مسا طعرضوة م * نعل اوبضغلانمزفثنااذااطاطعرضادامماو طعرضاو

 اا هلا عا
8 4 

 و

 2 لا قيقتاهف مهين 5 ادافع : فاذا 7 "ادا

 0 100 الامحلاب اطقرضمنالفءاج سنو لاهو مدل ا يح

 ةطمطض ىانعقو لاق  نيطلا نمديدشلا لولا طيطصلا هريغلاهو ىشاودلا طططضلا ىارعالا نبا

# 
 وص وس نم بم ه 5 ه5 02:

 هج 11 ملت هطفض و ىلا ىئرصعةطغضلا اطغملا (طغض]) ة درو لجو فيأذر 0

 اذا هطْعَصلاَس نوجيرتى أ ةملا بان ىلع ٍ طمعْضتأثدحلا ىفوربقلاةطْغَص نمو هوحنوطناح ىلا

 5 2 هو هوب 7 3 3 ةهمو 2

 ارمصعىأ ةطغضا:دخاانأ برعلا ثدد ال ةس دخلا ثد د لدس همو هرهقو هملع ضو هرصع
 _- نير

 هم موم ص هذ

 95 0 تيددافب ئدلا ىلعدهر ل سيلعتقيضاذامضلاةطغشانالف تذخأ 20

 طاغشلاو هارت الا ةطغّضلاو قيما هطْعشلاو رقت اطلس نمةطْغْض فرحا لام ا

 ناو ةقشلا مها ةطغشلاوواستلاى انشا بيذهلا وباقات 1

 لاش ,ىديامفن دودكال 51 لماعلا هيمي 9 هنيمألا وبريق راك ٌطْغاَصلاو ةطغّصلاهذهانع عف درالاقد

 دقو هذاعمم أما تلا ثددااه“ هو لد اعلا ىلع فيجن نالف ىلع اطغاضلسرأ

 ىئمغاض ىعمذأك لاقف له ضارعن ملماعلا همام نأ .ًلمعلا نع عجراللنيلان 0

 يح

 اهدلقت ىتلاهتئاهنامأ | طغاضلايدارأل قو دلال أرد ..ىلع علطملا لوزعدقلا ينعي فاح يمأ

 ىُةطغْص كلذ لعف ايو يضل ذخالا نعهعنعو هيلع قضي طاح هبعم ناك هنأ ! كر ا هو 7

 طغصاهاكح اذك ينال نعوو2 00 رع هيلعددشَت 1 وهلع 5 9 ارطْضاوارِه

 سم ان وده يضع

 مغاضل اورق همنج ف عد عش ىحيعبلا كرم اردت 5, نط غاضا او ايا سابقا اور اهظالا 1

 كا 001 يي ,

 ف



 طرش) ؟ا6ه ءاطلا قرح دع داّصلا لد
 د اء ردنءا دشن | ًاونادصلااهب

 سوست م-س5و و 2 داو سك هدوصص )هر

 ىطغضلاب عرفنا عزف 3 ىوز- روزاهحوزو

 ا دع اع 0 هك مو 2 و سم

 ىشتهسأر تاطدح اذا * قرا

 سوو وصسص< و 0 2 2 مس 8 م

 ىثنا هندلو 0 ف قس هفناتع رق ناو

 ىدسال ايل دستور امد ؟لاا اذ_هوقاحلالا ىطغيض ف فاالاو

 سود اق سدو 2

 يلدا فوج كد « ىزوز كروزاهلعيو
- 

 مو 11 00 85

 س و

 ىطغضلا كاك امال تكا لاقي ولطاملا ىأ هل ده يييسلاالا ىتيطعأامح زربنالاقو |

 فرعي ئ تسيل ىطغبضلاورعوبأ لاهو نيسعل اونيغلابىطعبشلاو ىصغبضلا وهدي ردنبا لاق
 و و و هم 5 سداح | اجو

 فلا توصاطا رضلا(ط رض عرزلا ةعازف ىدغضلا لاةيوف. وكلا فل معتستةلك اهنكلو
- 

 سادس 27و سوو بص - 7 .٠ ةهص اص مص

 اطرضالارعَلا ىدو أ لمملا فواطارم واطي رضو'ارا ارمدكباطرضواط مكر ضبط رص فورعم

1 4 

 طرضمدسق نورمعل لاقي ناكو ئععهطرمدو هريغهطرضأواذس هالا هوقو مدلج مول ىأ

 قو .ذهأو ناط كاريدأةالصلابىداقملا ىلا هتمارصو تلا
 - صج ع

 م ىو و مم

 هيوضس اب لاو رسواوو فول امض ل جرو قيهتو قا كبر ولا ارم ةيطب رمشفوةياعر

 ا هو 9 6 57 75و ب مو

 ىطن رمضءاضقلاو ىطبرسدخالا لدملا قو طارم ذااهم شهيب شأوفاوسلاهرسفو

 هيل 00 تاتألان داع : 0 و يرن الت

4 

 بش كلذ وأتو ناطَرَصءاْضَقلاَو ناط مسلكالااولاكدق ودي ط رض هناا ١ رع

 اهل لكنك م لعق لعفاذا م مالا ةط :رصك هم تناك نرعل الاثم نر رين أركون ان نأ

 طرضاةلاملا تدب خد هنأ أ هنعدتلا ىذرىلع ثودحف ودير رول لاق هلي رض :اهلمماهدعنالو

 ىلئاسلاب طَرْضأف ئئنع لمس هنأههجودقلا رك اضيأ هثيدح فو هنمرطسو هه فدتسا ىأد

 حردعو ا عمت نأ وهو تالفدبط هر ضأف الفماكت مهاوق ندموهو هل ظ ورك 1 هيفا

 ناك اهيلاو ام تسلا طيرامدوءازوتسال او فافتسالا لس ىلع ةطرمذلا هشياانوصامهننم نم

 قاكبلا لمني مضقلا لاك طرم ا مول وأ طورمصو طاره الا
 مهما ىو هس
 رب ريغ اهتسا طرا #23 اسهم غاسأف هما ت تدبو

 لاق : هلوقزكنأ اكأ ن ا اطرشأفن الف ماكو د:سوانعارنوكي دقوهديسالاق

 طراصلا لذ هيشبهل ىدو هيئه ىأةنطرض كلذكو هنمرك »و ههفذعسا اذا تالقي نالق طرضأ

 تال نا ل ال لا ا ل اا لا

 قكلذكودلاط .ريخوإوق

 جايصملا ةرامعو سوداقلا

 بعت باد نم طرمضب طرص

 وهندخت .و فنك لدماطرمخ

 نم اطرط طرضو طرمذ

 مسالا و ةغل برض با

 هعوصم هتك هأ طارمؤلا

 حرش ةرايعه برضهلوق

 مريح



 طرضودحنا قالطا ىذتقم

 حابصلافىنلا نكلاهب
 برص بأب نم هناراماو

 هدوصم همك

 (طغبض) .ءاطلافرح « داؤاالضف كلف
 نت ل ل ل 0 ]ة2ةزةز 2 زز نييتيدع

 .٠ 3 1 4-5 و

 هه اشأوا لطهقهف : ودساهاكح ىلا ةعراضملا ظ

 ممم همم ةم

 3 نعيم فهد .و هينكسشم ا عاطل طر 1 0 قا( اداضلا لصف )# 3

 مسدس 15

 ثلا لاو ةطاضواطض 20 يطب واعتلا اعبصلا م( طبش لديز

 لجيو عزاسعأ الكل يراووزال طي ثلا ترف لاف دلغلاو ا سلا

 م6

 5. وسو س 9و -ه 3

 اه>ونىف اذ عام رك ردحلا هميم 0000 «'لوعب طرص ا

 9 هس قس صدد

 ليغ و ءامصق ندد 0 ىّع حاج

 م« 7وسد 3

 ىدسالا معلا لاق ةبلاوةًرملل ةفصنوكيهاطبض نالاو

 ةوسع 4م و و ه 0 كك 5, ةهءا٠# < سو

 تيدر الكوب 1 ءاطمض 0 رعت ىدرحتدرحأ ا ذاامأ

 لاك طمضالا ع هليل 1و د دالا ىفو لعقد س ءأو ةفدوا نها طمس اةومللاب5 أرملا همشو

 2 كلمن لمعي لماع لككاذكو هعمل : لمعت اكدراسع لمعي اعجب ف دو لمي ىذااوهدسغعوأ ||

 ةقان فص ردسو وأبن عملاقواعبج

8- 

 احر راو (ماوسلا ىمصا دعو 2 5 د 4 ل
 * و عع -- - م مع 9 سو

 طمضتو هدخلأ 000- طيضت رسكلابلجرلا ١ اطضهنملاقيو رس رعب 0 اهللاقن :ىذلاوهو

 2 وسور ةرم هم

 اوأمراراصنألا كل 50 ىضزنشلا|تددخقو ا

 اوان هوطَصتق 00 هد هور كرت علف وعلان يب اورغ

 نرعلا لوم 2 || نم [ثتلاننأضلا تطبَصا واكوق 9 رملاق عرس[ ىأنأضا 52 و وم

 ندمالك ارك اناا ىرعّسلا ل ءالا اهللاشي نآضل نكاد ولا لالا تعيشنأضلا تطناذا
 53 : <و

 5 د ةفنأشلا تع.اذاف ةانمادهزدهزأو ةغارا نا هستح "راكان 5 ىَرعملاو ىّزعما

2 

 نبأ ع نءترسطم ضرالا تطبشو تنمو تي وقتطب ضن هلوق عمو بسلا ةرثكل ل سانلا

 ١ دسار لرب قا اللذات دئازءاملاو نونلاو ىوقلا ى طترضلاو فار ءالا

 هل ىلع :وقلا طياضا كلام لج رلالا بح ليما رو طياضلار ريسعبلانا و نامزسانلا

 َن دار لةبعو للعم وق باضلجروهيلوامةبالو نع ركاذأ لع يشيل غلا قيد

 مشل و للا «( طعيضأ) لجر مسا ا رظلا ىف وةَسماو ةطيسضا | ىه مسسلا
 س قرع 5

 عرفو ودلك ىو قجالا ى طغمصلا (طغيض ) ىضلا هبع رمي وشن يسغلاونيبعلاب



 1 (طعص) ءاطلاف رح < دادلاو نيشلا لصق

 5 مت

 هج ط كطاشسيف صاهب سبلو صاع ةيف ءىرعل |اسم لب را هوقو أمكباعفاخأ أامقوخأ

 تيمكلا لاه روما طاحت
 وص 8# يإ 959 سا ا ظ سس و م و

 اروزاا طبشي نم عدنإو م 5 وكلا نمي أبا من

 اهوُمقااذا ين ؟كلذو نالفاهطاشأو اهل تعسقو قا روزاسا تمس نماذهولاق أ

 نيررلاداف تسلا تيدا اوموسل اذه نمكأ روكا اطيشب نم لاف مهسم نع قو

 بضغو 4فيباذا مالا ورم جررلا ةئاشتساو تمم ازور طا تطاشارلا بسلا

 ف طام#ٌْم ةقانمهاوق نم وهىعصالا لاك هيضَع ف بهتلا هناكدّتحا ىأ طاغتساون الف

 لاقبو قررت ىقنزان ةباشتماا ونكت ىأربعبلا طاشتساو نعسلا اهيفع رمش ىلا

 طاشتسااذاثس داو كه ىأنالذ طاش كلوق نملالهلا ىلعف شو دنا ىأ طاشتسا

 بهل و بّصغلاةدشْن مقر و, أ ناطاسلا طاشتسااذا سعي ناطيسشلا 2 اطال

 طاش نم لعفتساوهو لع بضغ نم عاشدالا» اربعة نطيل هيبملع طل ةرابهناكراصو

 . لاقلت اذان الف طاشتساو قرتصداك اذا يا

 اواو مينووقلا سدر د مهلك ن يطب شمل امد طاشأ

 اك-اضءانعملاك 3 الب 2 23 3 مسي دو هيلعدللا ىلص ىنلاىلا هدانسأب لم عش نسا و رو

 - 9 8 ل ا سا مم ا سو 00 0 0 ءا|
 طاش نمنال_ءفناطشلاو مشوه 1 راطاذا ماجا طاشتساو كه ذىنكلاهتملاك ادددشاككذ |

 ع. ب 5ع 14 4 2 200 3 ا 8 06
 يك امناطساو باوصلاليقميوبع وءاطيسو ههويدو ناطر لا رش نو : ها دوع |ثد د1 قو طيس

 ىئ وعلا لسقطل اوقكلد ىلع وق رمد . 4 ىغساذا ناطيشلا داهيديصي تا لابح

- 
 2 -و) وو وو 95 هع و ٌدسٌ) وس 007

 بو دول و مض وعدي نط. رو ع مهيلع انيعا ودملاتتمدق و

 ليج سر ل اوهسرفءاودنل او هكا نيك :وهو ناطيش ف رصيف

 ءاهنسلاءامل تاك اسامويفن امصلايناعاق ناطمشلا وىضلا

 صاعنساو ورعولأو عفانوريثك ناًارقىردزالا 0 رض ب (ةلمهلاداصلا لسن

 نيسسهداصلصأو لاك نيسلا»بو ةعبًارقو داصلاب ميقة.ملا طارصل اندشا قاسكل اورمصاعو
 ١ سه نا و #2

 رعاشلالاقيرطلا طارزلاو طارمدلاوطارصا |ئردوالا اهبزاخع برقا داصءاطلا عمتبق
 هر)سص سس وس

 طارملا حشو ىلع مهلجأو 35 قره روركلا ىلع أ

 ىلعوهانما ادهئر اعدت ناك نينأو يدع طوغسلاو وعملا اصلا لاك (طم)

 اذان ال5طاشتساو هلوق

 حرشو ساسالا ةرامع:ملا
 ىف طاشتساو سوماقلا

 هعوصمهرتك لا اذا برحلا



 (طيش) 2 ءاطلافرتن « نيشلالضف ع

 و مرض 72 + تعم

 لطلاانحامرأ ىلع مب تردقو 3 هلئانونكمقرعلا بعدت

 ىد سو هيلع يل لمهن لوسرةبارب لئاقنا هنراح ن يدي زشثد دحقو كالمهالأتطاشالاو

 3 يعد هعدبو دن يدك 0 هسو ادعت بذا لة عا نال ل

 قا حالا ةطاشال اًلصأو كلش اذ اان الفن الف طاشأو همدان طمشو هَ 5 اله ىفلعهمدب طاشأ

 هض رع ءانعمنالاةمدينالف طاش ى رايت الا نما ا بءاذانالثمدنالف ابابا لاقي

 طاخأ اة طالبة لبحر 1 كاك وال ماندو كاسل امو 65 كاللا

 مدعم "طا مالا الل | ةزومد طاشو هسحا فالعادا مدلا زعبهبل ل

 تلا لاكلوتقما مدل ءلئاقل

 ا انوامد طاشولاتا ثراحأ

 همديطاشأوهطاش أ لاش و اردههمد هذى أن الفد ماو هوسلاونيبنلاطاسىوربو

 1 ىاطقلا لاك ييتاجلا وول رابغلللاة يول كى عجطاشو

 سالو راع ط.تلا نمنهو 2 اهحونحفار ف ىنارلا ىداعت

 لاق هلك "حرر مشان أةنسغسّت أ ث يدا فو اهكبا ا لا هراناو دا فسب
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 ا ةاوديما الذملاودوعبهنهلأن ىنعب م :طاخقمقارأو كساب رو ري مدطاشأ ىممالا

 ريعبلا كل دكو ع وعلا هعب رسال بالا ع نمأايسْلاو لبالان تملا طش وتَمْلا هيلع

 لبالا ىهورعوتأ لاو طابشمةقان لاق .نمسلان ِء رشيق ذاوألا لب الان م بالا ىممالا

 حرامملا لاك متلو طاذا طايشمةقان وهريغ همدطاش مهل اوقنم ا ىلا

 هند نمرانلاتهلهن كانمكطدارأق رت طال لاك 5 ىطاشلا قب راللاكن عط أو 1

 ل .وديرا م افراهلج وز عدا لاك راه رئاهلا لاقي اكطمئاشلا ىطاشااهدارروصتمو: لاق
 ىو 6 -

 مقل بنا يلاذا روب تلاشى نمل قرتسحي ىحضئاذا طب شو نسا طاش

 اضيأ ةظاشإ !هسفن عيطقتلاولاق عيطقتلادعباهمدقاذاروزملا ْنالف الات لمتنا

 م85 <

 الاه هنا < فعلا ىذررع نعئودو عاجلا ةرثك نم لأ ةبهلا نت نالفطبتتلاقيو

 1 ىلا 2 - تي عم- ع

 د ب رلا طاشو هضعب رح اذا فوصلاوأرعشلاو أ معلا

رسما عدول هنعدتلا ىشرر ع ثيدح نمو كاد ىموقلاحامرف طاغ
 انام الئ ة 

 كدمات ل, لب نو جيد 7 00 فضول ا با سا

 ينو يورو رج أ يكشف هي د نيو



 1 (طعص) ءاطلاف رح د« دادلاو نيشلا لصق

 هج طا شيف صاعي س يلو ص اعلا قيف ءىركلا للا لجرلاذخؤينأ م كيل فاخأ الم قوخأ

 تيمكلالاك ر وزحلا طاحت
 و2 2 و 959 سام6ك م وعم 7 ٠5

 ارو زا طشي نم عدناو م نا |نمديهلل المكلا مد

 اهومستفااذامهنأكلذونالفاهطاشأو اجل تمسقوا.مهطقاذا زوزعا تابعا نع نقولا

 قيسملاذاف تيمكلا تددشنأ اوموسأ اذه قم نمكأ ارو 95 اطمشب نملاقسف موسم م قبو

 بضْعو هل فاذا سعالا موج زلا ظاشتساو تمم يأ زوز الا تطاشاولاه ببصناهنب

 و طامٌْم ةقانمهاوق نموه ىمدالا لاه هبّضَع ف بهتلا هناكمدّتحا ىأ طاشتساونالف

 لاقبو يَرَوْا ىكتالف ةءاشتما ونت ىأربعبلا آم اشّسساو نسل اهيفعرم رس

 اطامتسا ذاك د دا قو كله ىأنالف طاش كلوق نملالهلا ىلع فرش ةاودتحاىأ طاشتسا

 بهلت وبّضغلاةدشْنمَو ور ئأ ناطاسلا طاتتساادأ ىدسعي ناطرسشلا طا ناطللا

 طا نوم لعفتساوهو يلع بضغ نم عاشبالانم ايتام طل .ةراندن اكراصو

 "لان تفتما ادا نالع طاختماو رتكداك اذا طمشل

 اواناسو مونووقلاسد نوع مهلك يطش ملا امد طاشأ

 اكحاضءانعملاق اطبسثةسصاكحاضو و ا اوعي هيلعهللا ىلص ىنلا ىلا هدانساب ممم نبا ى وزو ئ

 انا نمنالهّمناطمشل او طمش وه و راطاذا ماجا طاشللا ودكم 3 ىفكلابتماك اددشاككد :

 ىدناطشأو باوصلا ليقهزوصموءاطيشو هنوتفو ناطشلار شن مكي ذوعأ ث يدا فو طسشن |

 1 ودعا لمفطلوقكاذ ل ءو ف م ىضساذا ناطيشلاو اهبدمصي ىنااهلامح
 هس مال وهده عسا اي هه اوصا

 5 :رىمموعديلا ناطيم ىلع معا وددلاتتمدقو
 20 دم 0 2

 "لج نباتا سرف رق طبل اوهسرفءا ودل اوّةم ولج نيمكسملا ني ناطيش وهو ناطرشوخ رصيف

 ءاهسلا*انم تاك امامه يفنامصلاءناعافناطَيشلا وىضلا

 || صاعنباو ورعؤلأو عفانوريثك نباًارقىرش زالا 0 رض 8( :/-هلاداصلا لسنا

 نيسهداصل صو لاق نيسلا, بوعي ًارقوداصلاب سقما طارصلا اندشا قا سكسل او مضاعو
 0# دس راق و و |
 رعاشلال اققدرطلا طارزلاو طارم .كاوطا ارصاا|ىردوآلا ل

 ه) ص سه 9

 طارصلا عضو ىلع مهلجأو »* قرهمتي دورك ىلع أ ||

 ىلعوهانعا ادهىر اديس نانا كبناو دع طوغسلاو ًاطوعملا اصلا لاك ,(طعض))

 اذان ال: طاشتساوهلوق
 حرشو ساسالا ةرامع:لا
 ف اخ ناو: سوماعلا
 هعمصممبتك لا اذابرحلا



 (طيش) ءاطلا رحل « نيشلالضف عا ع

 ع 1 2و 0 تا اا ف نقطع تمص
 م م يرق قا و ا

 9 ىس معو 50004

 لطملاانحامر رآىلع مب يدقو 5 هلئافن ونكمقربعلا بضعدق

 ىتد امنة رمق لوس يار لئاقهنآ ناتج دحقو كالئهالأةطاشالاو

 34 زان ةئالثةريسلا لعدهشا ل هنعمتنا ىشر رعثد دح هنمو كد ىأم وقلاحامرف 35

 نفي هيهذأ همديو 000 ل سو اشدفن بذا لورا عارة نال الل

 قا رمال ةطاشالاٌلصأردكلش أذان الفن الف طاشأو همي طمشنو 0" 5 اله ىف لع هدب طاشأ
 . رجب

 هضرعءانعمنالفمديئالف طاش ران الا نبا ]ملاهي ع ءاذان الفم دنالف اديك لاق

 طاشذ وهم مام للبحر ال ناك اويل ربنار ادد طاشلاه دو اللا

 مده "ساهل | ءاقدلا الف ون طاشو هسحأ صد العاذا مدلا طمس ةوهمد

 ساحل لاق لوتةملامدىلءلتاقل

 تدك د 2 م رع

 أمدءد سءام ىدن 6 #2 انوامد اولا ثواحأ

 همديط اش أو هطاش الاه و ارده همدبهذىأنالف اشو هلطاذلا طوسلاو نيسلاطاسناكو ريو
- 

 25 ىلع امسلا فطاسلارابغلالا ولينا

 سيال راعو ط تلا نمنهو * اهحونجفار تى اراد

 لاك هلك ًافلذحب رو 300 ًةنسفسّت أ ثيدحلا ف و اهكبانسيب راي لا 9 اوليدلا فضي
 2 ص

 طاش اودوعأ الذم اودوعبهجذلأين ىعل ميش 00 هّقأ ار ا و كتل ار 7 رمد نا ا ىمدالا

 رعبلا كلذكو نعناع رسال بالا نم ايتن و لالا 10 وتَمْلا هيلع

 لبالا ىهورعوت أ لاقو طايٌمةقانلاَق .نمسلا ِِء رشي قولا بالا نم يالا ىمصالا

 جاتا لام نعسلايفراطاذا طايشم ةقانو هربغ همدطاش مهلوق نمركلل لعت يتلا

 هيام نمرانلا يهلدن اطار ا ىطاشلا لاق 5 ىطاَشلا قي راك نعط أو #ُ
 و

 لاقيودب درا جنافراهلج وزعهتالاك راق ر "اهلا لاق اكلم اشلا ىطاشا يدار روصنم وألف
 صل و6 |

 01 بسايفزبلا رو د تاباش فصال قرتسي ى حمض اذا طب طب د نوسلا طاش

538 

 اضيأ ةظاشإ سفن عيطةتلاولاك عيطقتلاد_باهمتقاذاروزملا نالف الا لمن

 - 17 55 007 6 ا ب 0 ٍِ؟

 نالاقهناهفتعهللا ىذررع نعئورو عاجلاةرثث نمل حن ئاههلا نمنالهطمشت لاو
 هع و و



 <41 (طش) ءاطا قرح + نيشلا لصف

 2 دى اس موت دوا ءولس)لا

 نيدو طوشلا نا نينموملاريم ان ىلعل لاك درصنب نعلس ثيدح فو را

 0 8 . 92 وع سدا ع خا 9 5 و

 ارد« نكمل ا ودع نمي دصديفرعئامرومالا

 لمرفاوطلا ثيدح فو زمر هلاىلا رخخ | نمطاوش *؟ةعبستديلاءفاطو َتْطر ةامهسق

 ةفاسملصالا فوهوتببلا لوح فاعلا ن تداولا ما هيدا راراوت و هطاوش أ هئالت

 و و 2

 10 وكلا مل د ىذلاع وضلا لطابط وشو دوتضونا ديلكس غلا شودعب ضرالا نم

 و

 وو

 مفي ”اكسانلاوءاملاهفذخأت ضرالان منيف :ر ثنا نأكل طوشلاو هريغةادوأ ىوانباحارب

 هبكاروريعيلا ىراويهنأ ضرالا ف هلوُِدوطاملا هعج . و عطق ماو 0
 م 2-6 و 01

 كيوي ل مخ انسان تمني ضرالا لوهسفالا نو د الوأ

 (طش] ةنيدملانيتاسب نم طاح مسا وهطوشلا 1 دولا ةأرما ثددحىفو نيظوش 1

 لافبراو تيران سودا طول واط 5 طا

 م ان م9

 قصأو تقرتحا لو ٌتقرتحا اطيشردقلا تطاشوهاطيشو هطاش و« لكشألا يلعب رلاطئاشك

 ا

 قو ة«نيباطح اوبهذى ًتالفومد اشم هلوقهنمو ا اووهاهطاشأو و اااه

 سوس 5 5-1

 0 لكن دل اهبدخؤت ى مدلا طم 6 :الو لدعلا بجو ةماستلا هنعءهلزأ ىدرر# تددح

 ُُط هو فالكلا 0 ند ل < رد كاس ًرمدلا كمال ىدسعل صاقلا

 ملص 7و ما

 جضئاذا نمسا ارا ماو وسلا اود رقما طاش 'واهال عادا اهطيكوردتلا

 لصالا ف طيطد داةنهلوق اساء فص ىدسالا داق: لاقت تف د رلا كلذكو قرت تح

 عطور ف طبل اد اطاشانك تن :ناشرتسأ وا
 هعوصمدك ودوم 23

 يرام ما حال لابو ط.ملاو نياك مس امهلىوّشيو موقلل ص نا ا و 6

 لاك ا رطايّشلا ورمل 8 --- ظ0 :راناهتساذامعلا

 22 داذام_لل انالؤ م ةلاقي ل رس 1 0 وشو محلا سأ ار

 تيمكل آ١لاك هصضلو

 رانلابءاعج .رلا طبيا ما اهتم [ناك اريفمتباجأ

30 
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 فوصلاورعشلا نمامهلعأم طب : ىنسرانلاامهبفلممأا فا عاركلاوسأرلا و هاطلا طمشو

 طشمهاوقن 459 اذا سأرلا ىلا اور راس ||لهأ ة فص ثي داق و وكلي نم ممم



 مطر  ءاكلاترعا  تنلا لمت 2
 "117 طل 1751 قطة 7.

 طامسأ الي وا رسل 5 طاطمث نجر 2

 اذا مبطامنب دولا رام و عطقت و قةشندقاجىأ )ل املاك ازور ا تمديتع دقو
 و

 علا فيل د الافلاس كذا دحاال هنوسسلاو ف

 ظبط ءار أ | 00 ىطواط وأ تدع سو لاب تبسم
 د رفا

4 17 

 1 5 م2. 7 00

 زحارلا لاق جالا طوطمشلاو
 رو وو < ىو وه مهو 5 ف وده

 اطوقامالو سدج عرول #3 طوطمم“ لدرعُس أهعش

 ىجنبادشن ل جرم» ءاطيطامتو

 2000 ه هى سو

 هيثثأ 21 ءابتخلا دنا ىد ل هيتثدح ىذا طب طاقات

 5 7 ىهسمو .ه 9 - مم

 هاب لع ىبح + «يتحإو هلو_ح 1 5
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 ايفا ىأ اهيف طَرُش اة نيوأ لاو 3 ةدراح توملل طر هل سند أ ىح #3 رخال اقو

 هيلي هنلعح و ا 1 لعل دل طرا رساورع ولأ امم رطاسأت د ى ط رشاهلعح و

 .٠ 2 : هدم 9 مود 8 -57] 9« ساق م 2

 لصالا ادكحب+مهلوف طلعة ندكى ذرعم ع ط طريشم مرق لكم جي رق دشنأو
 ا م

 "0 دما طزيشد طرت لج تلاع ط ا ويلثمأا رشلاو عضل ل رمش اولمعلل رو تكاسوانهسوماقلا ح رشو ” وه مسد

 ضعى ثدى ارعالانبالاقاهبط را "الا ةط رمشملاوطا رمشملاو حرباذااط سطس و

 نب هللا دمعْن بد ,واعمنب هللا دبعدنعامتلا» تنك لادا نعل>رنع ءىاكلا نبا ن ءىلامصأ

 هللاول 0 داده تان دمع ويا لج رفاق ةفوكلاببا اطىأ أن بر فعج

 لالا فاس ناحل ا هول ثيدحلا ىو عس ب قغدسعي عقذمر اللام كوس رشح 8 الااذز_هأم

 لاقو مضاايربدةدامىفوانه الو عمت الو لا دوألا اهيذ ىرشنال ةصبذ ى هوناطشلا ةطب رش نع سو هيلعهقا صولا بن
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 لذ ريح مي 2 م

 ةيلهاسملا لهن اكو ءاسحلا طم نمد اهلا
 ىت> اهنوكرتيواه لح صعب نوعطتب

 هقيس مم أبا دع ل م

 ا

 60 مهل ةرسوب تارت ده. نس كلذ ىلع مهلجىذلاوههنالناطب كلا ىلا اهفاضأا فاو توت

 ل دريدا لاو صحا نمت امو شط ردا نذالاًةِقوُهْشملا لب ىلا نمٌةطي ريشلاو

 يب ]7 و ف 5

 ريو ا لعمار دقي ستي ىأ سو طرم هد ةنال كلذ 2

 ادت 0 اهيذ عش اكل ةدستعل 158 رمش اوريعّسوةريعشك

 سر ه- 2 و

 ٠ برٌكيدعمنب ورع لوقرسفابو فارعالا با

 روب رول اوذوةغباسو « اًسقتااذا طيرشلا فكم 3
 ل

 نينونلا ىذب ىو حالت لاانأ | ىيروةسعلا فى تلا بامثلاو ًاةدينعل !قىدلا بيططلا و

 رفعي دوسال || لاك تاَنخلا ادمهضعي ءاهككملا

 سا سس دب درس ع 5و رس

 اسيا ل هسأر قر غم تايذسا ىذب تولع

 ا

 لدي ادليوْخْنلةعَملاعو

 و نقم مو 3-5 ني

 بايحلاشيعلاربا دعطقال د آلات انك ااذتدرامو

 اال عقلا ضنا لل اطال ه6 دوسش طن كلن 3 :[127:١ لفلان تن 77:12 22-75 2 3150353-:0000315071070735157020001556110 21[ ننخ دقاق: 011 ققن لانا ةحتطلا تفتت لنقل: ١



 ىعملاواطةسيإبقنارهظيو

 هجك# م هيك 2 وأ

 ط 3 ءاطلا قرح هي نيشلا لصف ا

 ى نهم ع © ماع مس م 2 هم7 وص

 مياس باعَلاه 03 تفكوةبطا ارشآءاو> ءاحرق

ةراوث , اهطسيو ىف اللا رقلاك اماني رشلا وش ترطمةضور ىعن
 ةرضل اوس لاقو ءاضس .

 نالرهشأو ىلء أ كلذ ىف ةمننتلا ا ولنيطَمش ع اخ ّط را عطار ءالانبا ىو اهتان

 ىث لك د 0 00 ال٠ 00 الامهردأ

 207 0 مردلاو قباسلاوهو اطراف كالوق مهنا تدارك

 و و ")< عه و و 9

 روهمنهل ىرعملا طرش نمو *« م نر كوتا دالك
 ا سانا طركوا رمشوهراغصلمقو لاملا لديهما طر لاا اعلا قد دسلو

 000 ماتو
 و ّط 1 نم هدو دهم

 5 هوس 5 و 5 - ُ

 طارشالاو لاذرالا طارششألاو طرسشباوسيل 0

 ظ فاعل اوقامأو دادضالا ا را فارشالا اضرأ
 ةم ءو< وسو

2 - 

 ٍ باعلان يهنأ سل هارأ لل

 - و 2 ل دخيل 5

 4 ه2 57 س يوم 2 كك

 نوايا يعي ضرالالهأ نورس يطا

 مو هم

 فارشالا ىلع عقيدادضالا ن 00 يمالاَو نيدلاوريجا لهأى يبارك دورك واق ورتدوم

 ةرخنبكلام بشل طر رسوهاوراذك اًرمشنأالا راما ىأهبطَرسمظ أى ءرهزالا لاك لاذالاو

 اذهاكل امو ىعمل وم قمح ناك هنالدأ اذرتساىلا كلذ ىفاومع

 هيلا دنع فلا لص او 2 #4 اوم [تضرذاَدَتَ

 000 2 . 0 ةمدعوسم 5

 هل يدمالط رة ريم 2 هلعسشلا باقعلا كب ٌتَلَحو

 هرشأّمغلاو ”ةلضافملا نالردان اني بسن الا  لئفالانه سلو 1 الامل

 كذنالنبا شاك مسهوق نمديوبيساكح امو خوهو 8 0 نمتوكتامتا

 اهياغم :واهمشسا ولالا ط طر + تس وسد تعمل ل عذال ضانلا لب تا دكومدصاضأ ١ هللعفال

 اهرحا

 000-000 ا 2 د ذا ات ذذ ك

1 

 ظ
 ظ
 ظ



 6 (طرشش) ءاطلاقرخ « نيسلالصف

 هو - 211 5 9 لب

 رخالافو لأقف زاواطاروؤتلا
 0 ه5 ص علا شع
 زورا لا لماع نم 5 ريمالابو هللايذوعأ

 هللا ىليص ىلا اهر ةتصدو هما ل هم مس لاق هلئازآ ء.ةلا اطإ ارششأو 1 1 1 ٍِع 2 7 2 5 هع |[

 فا ارعالا نسا دشن ةاهطا رم

 رداوصهنءداروألاام ثيراَسَم * ىو ورومألا قانعأهباشت

 انارتشالاهنمولاعا مال ةعاسل ار 3 ةىمصالاهلزأء ادا : ٌلكطارش *اواهلدحاوالولاق

 ل ُ || تيعسا دهلو مهني اهنواعح تامالعىب مىأ ضعل ىلعم هشتاق

 ريبسفتلا اذهركنأ ًادناةغللا لهأ ضعي نعى اطإلا كو اهبنوف 3 رة مالعم مسا لاواعج

 ناطاسلا ط 000 00 هركشتامةعاسلا طارشأل اق و
 هو

 رباب سوأ لوقو دن ننمهريخ ىعم مدس نبذلا هاش

: 6 

 الك وو4باسأبقلأ آ05 مضره هس :[مقط ا

 : مه وأ لاق و ةميتا هن هلاك أ | هسفنأس مف طخ رم || 1 هلوق لود و الا اذ هلا عهّسكن لعج ىأ

 اهمايق و اهمظعمن ودىش ىنأ ااهبابسأةعاسلا ا رش ا و ءادعأ عامه الاطرم 00 1
 ا

 اي 2 رلا نم لوا مهو لجان :قامهل لاقي للان منامك ناطر

 جاملالات اطارشالا مهل لاقي ويلا رشأ عقب 3
 دو 2ءءو ع

 طارأ ىلا لبللا 2 0 ايا ارمشالا : نمدعو هانا

 نموريغصبكو امهنمىلاعل ا ناب لاومانرئامهو لبا نمنا مخ ناطرشلا ىرهوملا لاق

 2و
 تءمكللالاقطارشالا اهيهس ويببلا اوك هبال ”وهلوةيفامهعمددعي نمنرعلا

 راقسا 0 23 ةخلانطا كا

 يس ى 2 و4

 كلدكو طرشةينشن نارا 00 نما دارأ #* ىطارم ا راكم 5
0 0 

 17 مه أعل ع نعل ىه ىطرش مو ءاوقكر طر 51 ءااىلا سستلاو لاح طرش عجب طارش الا
 - مَ

 دشنأو ىل ار عب ف لعديلاوبسناهرولات ىو طا ارمشألا ىلا بسنلا كلذكو لاك

 هع هم
 ةصو راقص 4م مرلأ اود 5 نط رمشلا 9 ررطمةيطارش :اهضورو حءامتل أتدد

 ا اهلث وأ“ انسالا را يودازئشلا ةمال عال نايراقتم نافاةتشالاو م_بوهيءاع

 دعم



 اد | اذك ةمالعلا طارتشالاو هلوق
 اميرقاضيأق أسو لصالاب

 اذك للا بحاصلب ل.ةوداوق
 هرييفتم هيتكل مأتو لصالاب

 ايرث دقو مكياومون يلا قبكن رانا تفر نانو لستر قتعأ 8 نامالولا هلوقب

 (طرش) ءاطلا رحت ب نيشلا لصف 6
 د09 ا ا ا هس حمس م سس سس ممم

 ُُش 3 رضدناثد دا ىف و ليدل هيون امطخ وشلاو ليلا فهممتشام ع هنلا نأ !
 01 2 سه هيف يس ه-

 ع هو و .وفئاطلاب عضو 1 م ارواولاو رع 3و هيل 5 : 2 ولا , ل شا دس و ةدئ اد ءارلاو تيدا رالاو كلذ رم وهطح وش ٠

 ىلذهلانالعملا ننةدعاسلاه
 - - 252 ةم هر 5 و

 ديرعةيقامعفكدونو 01 ادشتوعف طحاوسةادغ
 يع

 ورش علاوي تلا كلذكو فورعمألم لا طر دئانملاوليزقلا 1

 روحال ثد دهسا فو طورش مار وسلا لع تازتلاو ئذلا مازلا طرشلاو طذ ارم

 س8

 ىقنيتعسلاكوهوزي ران دشتي سورا ناديت بوذلا ادهك_ةعبكلوقك كوع َْق ناطرمت

 هم

 0| دج ًاامهنس ق ورو وو نطرح“ رو ادخ اوط و رمش نا عسسلا دقع قءاهقفل | ركصأ ادنعفى ةرذالو د 0

مطرشلا نوكينأوهو طرشو عن نع ىب مرخ الا ثيدخلاهنمو تدل 1 رهاظ الع
 : امزال

 هء 2 في -
 هتلاوكح نمد وهرهظأامديرب قحأ هللا طر و دوه _همو هد-ءدالووإ قال دةعلا ىف

 هل طرشو هطراشدتو ١ ا ةظإر 00007 طع طنا دال طرب طرشي ذكم.لعودل

 ارغأ خباوتمالسلا لير مدلاَو اطر طرشي ريسحالا طرشو طرشي هتعيضف

 ةمالعلا طارتالاوا هطارم ثا ءاجدةفزيزعلا لي زتلاىفو هنموهواهمالءأةعاشلا ا

 : نأرشا» عسللابأ ع واهل .ءهقغو هل» انش ما ”اوممني سانلااهلعبم ى لأ

 واه تابايكل اوالل اوقيفاط 0 :اىفنالاق ,ربدل وبانلاو أ عسل امل الا

 ةمالع مهسفنالاواعح بمال طر 5 ىعمدتمو امو لاه اذكواذكل ه2

9 

 مارال يو م م رساولا ام.نوفرعب

 اندن :طاجححهسْفنِ ناكو 3 اهمالعاص 0 1

23 - 

 2 رّشلاىلا بوس ل لجيودادسمالاو ةمال- 2 داما فاطر

 1 لآ مهلق و ا اواغاوكلذلاو دع ممالك ذباومم طرش عج ا و

 هو 5 موو ل * مك 2 حد ري ل كل 06 ل 6 6 ا م وسل <

 و توملا ايهتتو نرذا
زثأمهنييلاالا نو*بريال ملة طر هن 00

 5 ل

 ٠ ظ نايلون جالا اهنيعب برس فطوم َّ || بحاصلب لسقو ةعقولا دهشنش دلل ع نمةفتاط

 ءانهذلا لوقط مشل اد>اول ىط رشلا دهاش ىربْننالاك لوالا

 روثوتلاو ىطرمشلاةيشْحو « ريمالا ةمشالواهللاو ١ زؤر سه هس و هس باو ك6



 7117 قب 7504١ تلا ب لا 8 ديبي ناداه احنا ا سن نو ا ىلع تتار را ل ا نعل نى اس اولا 1 هي رس ذب و“ ىذ

 5 (طصش) 2 ءاطلا رح + نيشلالصف

 لكؤنةنبل ىو اهفرطّنأالا "هب وطلاةبنعلا ل ثمر اولاوطٌقاتررك ذامذهقرو و لاك
 ةطسْوشهندح اوارجشاامقاقتاذادملا نال قّنءانز ردوعلاارذصأ عّستلاوُطَسوشلا ةّرملاقو

 كلتنت اهنكلو ٌةدحاوةرضمنانرشلاو طحوشلاو عسنلا لاك هنأدرملا نع ىرهزالاىورو

 ناك امونا ثللو يفهسيتس فنك م وعسنل اووف لبجلا دلو قابتمناك افا ,انممركي اهؤامسأ

 نبا كو بألا طحوشلاو عسبتلا لاي! اراصشأن م ىعمصالا ط-وشلاو ف ضيا اف
 و 6 وشلاو عتلان أه يلام ىرب اسوس سول 2 >او دحاو طخ لاو كان أهملامأ فى

 وسو دى هع - م ه٠ ع

 لو لاوط عبايداو 0 0 مواهل غفام ع
 هو

 9 ناموا و ٌَ “”س هد ىو م ناحل نع

 ل.عمم معان ثيثأ فلأ 03 طحوسو فنرو نامظو نانو

 اسوق فصيل ةمنبالافو ادداو طحوشل اوعبنلا تشمل

 لايح الخ اعقأه ينسق 23 ةبشع جاضب ةطحوش عرق نم

 ىارعالان ادشتاو

 اطَحوّمواعت تادودىبنيبو « انس 0 ىعسولا لعجدق 1

 رطملا اًذهراصىأ اهد هالي تيس أ اذاالااه ران فطنال تناك ررعلا نأ ذه عمى ربنبالاق

 ودا ملا نم سابقا !عنصتودابزوأ لاك طحوشلاو عبتلان منوكبت ىلا ىسقااانات يني

 ةمرلوذلاق رج هدرشمخادوساهتأالا ل

 و هم. ىو 8.

 يو دك 3-0 ةمعطمتايرشلا ن هلاعثشلا فو

 بنطأ عن سوق ة فص ف سو ألوف وقوي عبنلا نمسا ىلارعالا ىونغلارك ذو

 هلوق وةوه 00 اههفعا ارساهلعس ماوغص وى

 ةه-ه 0 هه سس# 8 9-2 ا 5

 لكفأ شح ولا نعهضفةعملاذا مي اه هرب دن أك ع هن نمءارغص و

 - 1 2 8م . امم 1 هع

 لاّقذ هعاتساو عسبلل اهضرعرت دماهقصو قغلامةلمزاىوربو

 ت5 53 5-5 رده

 لطعم“ اري دوم ملبلا * كى رتامن اتش ل قنأدعرأف

 د !يهذبإفنأ مثلا اهاودساو ىوتغلا لوك قفارتسلاو طحوشل اوعبنلا نأ اذ مبتيشف

 ء 50 20 ع
 ناكافدحا وره عبنلاو طحوشلاى ربنا لاق كلذد_لعدردةود ,ريملا الا علان مهناىلا

 5ه_ ص هس 5 ١

 قابنمناكحامو درملا لاهو طحوشو عفهعبتس قابنمثأك أموعستو ف ل_بحلا هل_ةىفاهنم

 الاد_-اورصتط-وشلا وعسنلا دابزوتأ لاقو لوقا اذه ملعّدردقو ناب رسوهف ضضآلا

 (عسات نرعلان اس  ؟3)

 لصالاءاذك



 (طصث) ءاطلافرح « نيشلالضف 1

1 
 . نيرا لارا #2 فلاوقسوةلبر كلو

 م 4
 -- يا 2 ا

 اطصشو اطص طصشت رادلا تطددو 0 اسر نمءاجر عاطق طعذلاو #2 ىرهزالا دشنأو

 - 2 هسا 5 5 و سا سن دعس © مواص شت او

 امصشوا مدعم ةبدوالا محا و دعب | هيطخشأو راز ا طءدىرهولا تدعلاطوحتو

 نالاق ىايعللا يا ا ءدعاسو هتعل سيما: .ااذأ 1 :أوموسلا فنالف

 ب © نس و.وو

 لاق دعلا نحصل سبل جلا قاع رثد دحىفو اشناه عدلا طحت ىرأو هدم

 5ث هوو 03 دو و وسور

 : هانعم ل_ءقو هيفدْبا ذاع وسلا طفت يوطتدقلا يدا ااعااكاو ودعي مث نول طدهدمل

 4 9 و س هعمل هس 9_ هو

 ةفشح ىأ نعهسجا لع قرأ هطصشب هيأرش : 0 ا ءانالا َتْطصم . نم سن مجم

 هم

 اذفنوأ ا جسر :؟ةطصشل او د :داكم الذاهر م ١ رم افاد ل او

 8 . 42 35-5 0“ ها 04 :-: تارا ع 7 .٠

 مدلا ف بارطّصالا ططشلا هد.س نا مدلاىقبارطضالا اال 0 ميرو اص]لاش امهوحو

 1 ٍ ا م5 8 : مق -

 ل ع ا طيشلو

 95 5 ىع 9م 5 9

 لئاصولاك اهمالسأف طوعشل #2 لزنم لك ىدالوالاين ةدقيو

 سم ةةدءس سا ص ص 6 سس و س اوم صر اس 67-7 94 7

 ا انيسلاوهدمسنب لاك هحذوطحمو اطعم هطهشن هطصشو رج ادوريلا لث اصولا

 9 ةكرءد ء هم 2 و 2م << وهو سس و 5

 ههدؤق ايد رفردصعم دحفؤو اطبصُدل هريغهطعشو هدقب رطضاىأ ١ همدي لوما

 - 9 هس 5 صوص 3 هو مص

 لا .ىرهزالا لانردحاو عبو بقها هتلر 2 ترطضاو 4.3 طمخ» ىأ

 دو 0 ا يكرغنالا مولا يلا اوهوّق- 0100 درت يو اسم اطلا

 5 وه سمج

 مهوقبسو الضم هولافىأ برجل ناقرت تلم لاش .داهتافأ ًأاطعت للا طصع

 ص ا س5ةهرس 2 01 .

 امعشلا لبقو هقول عب 0 ةليخلا ٍبيضق ب نجلا سرخت رةووغونامرلا نمدوعلاٌةطضشلاو

 عفترتىتح 0 نم حر ىلا راصقلا ةقزف 5 :اتاط رلاناصغالا بنجملا عضو ةمشخ

 اهتطصثناطللا و لاك ش درعلا ل لقت ى البط اهيلع ف ةرثدوع :ءوهىلق و اهملع

 و ه سو 08 < 5

 نابضق نم بطلا دلع مشو د يوم طدملاوالا عف :درتىد> ةم_ثخاهماحىلا تعضوىأ

 هل نم ىشو سايقلاه تمد علان دنع راش ظميوكلاون ضرالاب نيمدشلقب مر ركلا

 ىثعالالاق ا رمسلا لابجلابلا
 ءو > 66+: 3 9

 لاطالا ةكشن امح طح دع 6 0 ادي

 ليس اوس نقرثكو م: نابض كاين كر "انا :طحوشلاملاعلا ىنرب_تأةفيدحو الا

 لاق



 ١46 هي ءاطلا رح هب 2 نيسلا لعق

 لاق ا 0 لها 000

 سايقلاوا اثار ع .دعج لاقي دم

 م« وب 2

 هس ل ط وسلام هن ب رجا هط ا 5

 اصح طيساذا الامل ىلع د

 تددخلافو هنااا بوشلاو مالا نم بص فرضا ىلعه-اجمّتنَو 3

 طاسو سانا اهبن ون رشي طاوسألا مهم ءنيذلا ُط مل تر رانلا لدين ملوأ

 لاق ًامشك اذ ىلعدرل ىلامعألا ع دعو و -ىنطواسو طولا هب رضاذا هطو سي هن هك 00

 قوهاأ لءلقر هاو فاذهو هسلغف ييسراعوأ ١ هطوس شا دارأ اا هارأو هد مس نأ
0 

 ناله دسلاش و باد ءبيصن ىأ باَذَع طوس ريا زءهلوقو ضار ءالا

 عم ونوكل علا اهل وةتةملكلاهدهءارفلالاقو طوسلان م باذعلا

 لكل ىرؤ-هينوهذعيىذلا موب اذعنم طولا تى ربو رّدملاو ءالكلا هيىرح طوسلا هش[

 ىبسعتشملا دوبل اد ضوملا لمس ىف ق.ءاملا طاسملاو بذلة انمهدنع همف ناك ذا باذع

 لا اءابسلااهيشن هقيلام هيلع ىذلا كاكا نابض ءايسلا اودياءايسملا 1 راجرتهتنا ا

 تدكحدقو وكلا نملخديىذاا وضل لطاب يو و كلذ رخأاذا ثار كلا وصابب رض

 نك 0 اوان ىأ |طاستءاملا5 رثك ةقيهءاطب وسلاونيشلاهمق

 ةئيدر ىهو ىاسعلا ا نعةريخالا اع م طوسشلا (طبش ) (ةهقلانيشلا لد صقل

 هيشداماو درمان“ اكسملا نمل سأ رلاريغ_ص ُّط مولا ضي رعسذلاى قد كوسلا ع ندهبدرص

 رعاشلا لاق طومان ضِب رعب سدل لوطاذ ناكا ذا: طدرملا
 سس م 32-80 - و ه1 1 ا ا ال ا

 تاكع«ىوش دق بولا مد 2 ف.قذ فية خرب دم ليقم

 - ا

 8-2 5 ا ف -

 تا ار اهموصمن ا ا 5 رد طسوة. كطس امش ند

 - - م 3و 90

 تساولاك فرفذلاو ا ةظوبلامهضعي كو همم ءسس نبا لاق ى 0 - اودو

 تالالا لكى دلملال و دعبلا ديت نال (طدلا) معأ هللاو ةقث ىلعه نم

 - ا تايلدتت 10 الت زها ل م

 ةغياتلا لاك هت ول قثي

 ليصل اناذك هقملام هل وق

 هةكلامز سوداقل اىقىدلاو

 4ع هصمدتك |||



 لعلوفاوملا لصأب ضا.-
 ىل-عىأ ةدارا هل ضسملا
 كلذو و أملا فذحتدا ارا

 هعيض#هيدك
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 0 : ل 3
 طة_سلا ىنارعالا نا انثالثلوهحلاءانب ىلعءاجام كل ذكو لاعفءانن ىلعءاجامة_ماعْءالذكو

2 .- . . 

 ثيدحلا ف رركتدقو طودسدحاولاريغلافو جماوكلالاحاوغا لو ضراوعلا وةمفحلا

 ةمرلاوذلاق عجل او دحاولا هب فضول طال! ىربنياالصأ 4ة.ىلالىذلا جفا وهو

 يس د 23 الا 010

 اقل سراملا وسلا هاا رصدها لبسملالو

 الودلا 0 وس قورعح زمررعا رت طانسو هات طنسو لج رايس تملاشاو

 001 لاو ةنضاخ ةطوسواطونم ىلا انو طاوملا ىعسسممو رم 0 5

 مَتْخ اوه طْوَمساوهب اطمسام طاوملاو وما و ابفاب ًطاخاذا ٌردقلاهب مهّسعب صخو كلذ

 لع فا فا لاق و اهاهتفءاماهف اوكرف ارطنت ىهو اننا لقا رمد دعو و ردان

 | رت متطوع و طاولاو ط سو لايرذقلا ًطاس نم هيىعمَّناطيشلا نعي طوسملا نم
 نوطاسنل هسهحو هللا ل لبعد دحفو اهينموعمج وةمصعمللسأثلا نار "كامات

 سس ورومدك

 اواو وز ىأ« ىتتو ى دبا طوسم ام مل ع هللا ناوضرٌةمطان عمدش» لو وردا 2

 راهز نب بعك ل مصق هدمو

 همس د اه ووصمو هس سو تت <

 ليدسو فالخإو عأوو عش 0 اهمدن» طيسُد ةلاهتكل

 39 روس ودناط ادا ةةبحح دع ىف و اهمسيتَطام دك 0 أ

 هو د « 8 سالم مو

 ا وطاح ىأ ةطوتسمعطي وس مو مسهل اومأو برط ا ًادمل# طموح طله ار

 ٍ 2 "اراطي رست أ كل .ةءىضأى نا سناا

 2 - 9 و

 نامتإ هع هوست لعتسلف لق * قدور عاى ةرلايمذاهطسَم
22 

 و م .

 لمالك ذن موسم وه وول ايمدلا يكتبادوأ !ناسناهن اا ُط ل سو

 الفاو رضءهتي رض هانعمامنااطوسادي ]تب ريضم-هاوقو 11 و ومسعللانمدلا

 ىلع ةيرضضلا تفذح مث طوسةب رض هني رضى أف املا فذح ىلعدلا هيارعا قرط
 هانعمن اك طوس:هب رضدبارعاردق:نأ ل عاطوسه#: رضل وأتت تيهذوإو فاضملا فذ

 رفخسأو ريما كل هأ هلوقوفىفرلاف سد ءاملا تفدح ك نأ اردش "نأ كلم لآ كلدك

 فدح ىلعدنا كلوب هلك "نم تب ةو رخلاف رحفذح نم راذتعاىلا حاتسقابنذدتل

 طايست مهعمثيدحلا ف و طابسو طا اوسأدعج و طوس رضءهانعمو طوس رضى فاضملا

 بانذأاكص



 وديولا در كج

 ١ 4/ (طنس)  ءاطافرخ نيسلا لصف

 رمل اهبولعي ل اريسلا ضع 01 مهلاعن 200 مي 5 ١

 كلذ نهوه ط طبع عج ود طاع لعن مس وةسلعهللا لص 2 ته 0 طيلش اى اثد دح ىو

 نيدوشالا تدب دشنأو باعث ن ٠١ عا د>اواق اطنوكت نآوه ليقوةَوس ريغ طاسسأل ب وارعتو 3

 -و<و

 ءاسك لاقي .الو ناش ل داك انو اناساطب ةياطد ة سل ىذلا بوثلا اممسأ المع نب ال افورقعي

 فاعلا برعل |هيوس ”لسيللا را زإةفحلا ادارأ اىرهز الالاف ٠ نك الامال امن ةفدلمالو 35

 عاركن نعمل سطل مال ””الاطسمسلاو هسلاوادح اواعتاط ناك اذاةقللاو

 2 ثةومص ور9ووسو

 هع تيفذاطوم-و اطمم طعستنمللا طمس وتس رب ةيسراغلاب عسي ىذلاوهو ىبمالا لا

 توصيل ىذلانءألا نم طماسلا ليت و 6 هد و أوه ل-هقو همعط ا

 انام دس وأن اك اول ءامهطا ايامنا نم ضم ىممدالا لاق هن 9 2 وهن ارطل"قسلا

 لاق طماو وذ خب رلان ادا طماسو وف همعطريسغت :لو لش ءوالَح هنعتهد

 لاو ط طوس نمهفلخ لحخئشلا قاحملا طماسلاوئ هلا طعس ىزذلا لعمل“ ءاملا اضل ًاطماسلا ضو

 5 وس ووو

 1 ١ طاع ةقانواهياعة مال لا ليد 1 اطماسالاو ىداتق أ ناك د نارا

 نيّدصىأن طاع-ةلوح موقلا ماق لاقي و مهم موقلااعبو عاركن عاهد | اطمم نكس أ

 38 5 نإ - 8 2 - 0

 : 0 تال ت3 اوردصلا ىلع هن يف اامةمامعلا طوعمو طاعسلاجرلا نمافص ل كو

 فرط 3 ل َجحنامعالا د -- ىو نيطاسعتلاني 0 ناببناسا سانلاو لسهتلا

 نعءاسولحا وكن يدلا ءاجلا ثدد- ماقدا زماو نيفلاورشنلا ءةغاجلا طامسلا طامسلا

 لاق هليسلمرلا اممسوهارتنمو هردد نب امىداولا انا هساح

 نهاوذلام مده ا 5 0 7 هكر ردد ا اد2انإف
 اذا اطمح 60 ىئانعللا نع ماك هطودلاوبأ وناسمسا هو مو ىد*ع») دو

 "5 دؤكلدلاش و اطدو 0 «١1كلذك واضع "الما اذا اولح ادعس :رهزالا 5

 ىأ هعس دش اذا لجرلا ع عسا ودعاس ااوفكلا نيب لصف ظنسلا ( طم لاا

._ 

 3 و 25 ع

 سانلاهدق و 0 نر ورسم ل اير اطءلاو غسرلاوهوهطنس

 هنوغيدب و لاك رشا لب قرت الاكو ها ادامرلة وادا ا اهبادوعزب

 و

 0 هدم هلك ظوتسلاو ماعلا و امان سلاو ع مسا اوهو
 سه - 9 5 5 م هم ١

 ه.سساةموسوم طلع هلوق

 ىمدالا ىلا سوماقلاحراش
 ىف طلع ةدام عجا راسأو

 امهريغوناسالاو سوماقلا
 ىيععم تك

 ءاطابوهىل_كاانم هلوق

 حرشو ل الات هلم#هملا
 عا ةءابتلاو سوماقلا
0 

 ىفلاف ملا ادغالفهلوق
 همست كاد عد ساسالا

 دئاصلا هيدارا حامتراطلا

 طمسلاك هل مرلل هموزل ىف لعج
 ءاطلا لعاوه !قنعلل ءزاللا

 بصنلا» تيور طممنم
 لمأت عفرلاو



 مد_ةئرسكلاب اطعم هلوق
 اع عفلابدإ اوةدامىفهطمض

 هعدعم م مّدكى رشو لأ

 ىلوالا طوعو طعم هلوق

 ىهب حرص أك ني-:ءغب
 ف طء_ضو سوداقلا

 م/ةناثلاواضيأ للصالا

 نس وماقلاىناهل ضرع

 ررحو ل فتك اهاعلو هرشو
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 و أ ه8 14 سمسا < قو مسركو ل همس

 لذكاه «رصخخاو أ 50- ليسا اضرذاك ه لطعة سل ىتبس
 س <

 0 بقا فداو لش 23#
1 

 سمع 2 م وس

 انرمسو أ بصعلا قافر * اقمْتسلااماذا هاتلقاهحاشو لوب
 عع لاما ها

- 

 0 ء ها © تقلا ع

 اهُفرْوي ام ىستو # اهم لعل ديو ةاهقرقم كسلا ع

 #* بصولا ق اعلا ماقسس 5

 بهذ م ىلعودو دربملا لاق ني و2 نامهلوقةرئاسسلا برعلا لاثمأ نمو
 كادانعم امهم ىآاطمدم كمكح لاش كلهه ونذح مهمنأالا امّممىأ ا طعسم كمكحل

 ىعبالس م هانعملاقاطم م كك لجرلا لاقي لمن نءالاهافوذ الا لمعت الو كمكَح

 | فاو البسو امس نيت و دم زرا درا يذلا رملا طمسملاو ازئاع

 هتناكسا ىأ قح ىلعانس لج لا تطعم لاعب وهلسرأ اذا نير ل طمس لهن : وأمه ىأاطم ملا

 ءابلاب+#لع ع ءوانمع ؟ىهالا كلذ ىلعن الف طيس امد دو 0 لمشل د نيعلا ىلع وه طممدقو

 اهنكنأو نييلا كو اذا كلذو رجا هكا المر حراك دقو معسل اعلا

 طدسأو طعسو طم« لاقت ل لولا فيا الا نيدو نس( دا طماسلا ار ءالا نا

 دامصلا هءفدونامراك أ أولاجرلان .هماج فيفا هرعأ ف ٍىهادلا يسلاو تكساذا

 يال يقاوم نط هيلا

 الباع ردو قرا ال اضلا هددع تالف تاج

 مانغا ال دئاصلاانهدنال رسكلاي امس داشنابا اوصوةدورلرحرلا ىرب الأف

 هلاز انهو ةيوباطم "اك دامسدلا ىنعب رعود لب اضل نمل دباطمدو ههسح رْغصف

 "كاسر را ءامورقفلا ملا لاقل بعزة حيرت تيما اذهدروأوراغصلا باع اعنلاو

 مس ©
 برم < 07 سس

 اياتاط دو بالك بالك 2 اعئاراعو رنباعاذا ىتح دئاصأا

 ةاهه 24ه 3 22 َّى و

 اهيفةعقرال آءإهمأ] و 7 طع»و 0 ةقانلاق اك اهيلعمسوال نا و طمس هقأنو

 س- 7 5 1 ِظ 00

 رفعي ني دوسالا لاك ١ يفةعقرالودحاولا ٌقاطلا لعنلا ن مطرعسلا اوةفو هيت سل ليقو
 سوم7]7 جمس 2 «<و و

 اممم لاثملا لعتم هانو د ا لعب ومو لا
 ين 5 2 2م 3

 ةلخالا كل لوق وك طامسألا دهاشو

 هنسيي

1 

 لاا م ا يب 7



 14 (طمن) ءاطلافرح « نتسلال خف

 ةدالقلا تناك اًداو نسر كي هللاَعب ادحا وام ىأاطوم ةنالفديف تي ار لاغي نانثا ناطمل و

 ةفرطاد شن ًاونيطع-تاذ ىهاطس هكا

 29 ل اح اكيانل و .5 و م6 11 م 5-5

 مدف اوأ ى جر ا 5 نداشد درا ضقت فوج الاى ف

 روس ىذو رادع 0 اني هيس زك ىلع سرانلا هليل طمَلاو

 2 « هد 7 ىف 9 م

 رعاشلا لائم ىلا تطمءواطيمست اعوهسلا ىلع هئشلعا هلا ةطسوع رسلان مىلعت

 أ
 0 «9 م 9 م 26 هم 8 و همم 31و 3

 نيددمابىرملاونبءاوس 0 ىيتننو فرجت طمست ىلاعت
0 

 ةسدقأف اهعمج ةروطُتمتاس ارعجلا و م اوت تانمما تاو انمح مْ اعت ىأ

 هو رك 25-و

 هطعم نم دضا لاب هل هاو م 1 و . عاب رآ قئامر ءشلا نه طعسملا لمقو ةدحاو ا

 نيثدحما ضعبلوهىربنا لاقورعاشلا لوقك ةاطمتو

 رول 00 #4 كلاب واد مدللادوسرع #4 0 سو

 اهعمدتو ةاقمتكو عبوة نتتحاب آتبلا ردص ىف نوكم ىذلا م رعشلاث يللا لاقو ا

 ه2 ه

 ده ىلع نيممط#منيت ا اوه !لاقو لاك م ” ى> ةدمصهل ةمزال فلاح ةشاق

 و

 امهادحاىفلاف طومم مو ر 1 ىفذاعا رصمةدصق لكردص و نيطوسلا نايم لاشملا
 هم 2 هَ 5-1 9 14 4 4 *: م

 "” ٍُ ع
 ءو < هوو «موو و ِء

 ويظل قانعتكز 7 2 3 31 ىف هيتعش

 3 لاير مضل رس ىلع تاك 2#
6-7 “0 0 

 سقل الحا 1 ىربنادروأو

 و هع
 ىلاهنان ار طع لالطألاعمدنهن داتا

 همم م < 0

 فاو عدتها 3 تا تلد لاا

5 

82 - 

 فدار رش 1 مقسم لو يف فصا اوعلاحابرلا ح ” وهاهريغو

 د لاط# نك اهسلاءوب 0 0

 رخ ال ىربزبادرواو
 مسول ا ١ك ترو م م ع م 2

 انمتيمتاقااديع 2 نار ادياكم تف #1 انح*ىل جاهلامخ

 3 :رابعزل | ا:ءلعتاكن ا وهلوق

 قاض او نردةدامؤفحاهعلا

 هع همسك شعلا

 سوماقلا ف لكنا قتلمالوق
 هعوص م ورتك ىلا قدم



 هدوم هتك عدو

 (طمس) ءاطلافرح « نيسلالصف 14

 دقوناطأ- !!قالطا رطيلشتلاوهريغاذهل يلو لاق نار و ريعب ونار ةقو زيف ل _ثمناطأسو

 ْئ * لكن اطماسو حست مدل ثاطاسو مكمل مهل ها اشولوزيز علا لوزغتلا قو هيلع هلا دس

 - و د

 ءاجدقةدملا ىنععةطالسلا ىرهزالا لاك . ديدلا 0 كلانا سلا نمر .قهنوطسو#ت ذحوهندش

10 

 ديد امو طلسرفاحو #3 قولنا دحمالس 01 تسال : مالا

2 3 - 

 ا طاسد طل دق :ورفاخلا طا سانا لبق فلا حاق و ريعبل او رذاخلا حاقو و ُةيادلا تاك اذاو

 ل ٌلعفلاورفاحلاةطَْس ةبادلا تن اقفل طاسريسعتو طلسو طبلست الا ةيأك

 تلصلا ىأنبةَيما لاه ةطال

 رطتسم ضرالا قوذ طم لاو مه د مك هتلااعرمانالاَنا

 ا ٌةاشامهالكو طل .سلا ىو رب ولاق ةطالسسلا نمرثا ةلاود ى-حنءالاف

 ليوطلا مم لاةطأ سلو هنتي ةجامى :رداالولاك طلبا نعمة بمر « ىف ءاج لس

 ىلذهلا لذتملا لاك ال عمو

 طالسالولاصتلا ةدهرع 5 تلو ةضماغربدلا بوك
 ا

 تسيعأ ضم ىنحاهد تالا ىأ يسرا يه ريدلا بو اك هلوق ١ .  0 5عا هج 3

  0كب انسو طال سم ةدحاولا م تامل نانسأ طيلاس او دخلا تافه ل م لد ةقاللا تافهر

 نا ءادس نال

- 

 محل جنا ها # اهطصملاةئأملا بهاولاوه

 1 هو 5

 مل تاطاس ىلع كرت :ر هود املا عذسك تيك كب و
 وسو“

 تعترا ىأت أطءاسا حزرب نبا (اطن ا ل مداصلا الرا ورع ءاودو رات

 مدس اك :ةص هود 5ةوهس 9 8ث سما ساونا صبرت

 هل ءفذ 1001و فاطم هلع و هطمسي لاو ىدحل طمس( طعم )هيلا ءلا ظن 1 ىلا

 راطاءاملاف هلاخدادعبف وصلا هنعفتل قوي وياراحلا«لورعشلا نممفاتتو قوما
- - 

 سادس ةم و ا و

 ليعق يومى اطيل ااا و اءيموهف ل

. .- 

 1-لا 0

 للاغلا ف كلذاميلعف اغاو راما ءاملاةح ريدم هلا يف وص عوني نآطمعسلا لصأو 0 1
 38 < 9 هن * "ا 4-0-0 - ص

 هاللي يذل وهال ور فام اطمسلاو هقلعاطم# * ءا |طعبو ىوشنت

 و ةسر

 0 موطنا دحاواط يمن املا يهلاو و 1 وةقننلا نملوط دلت ى ملبق وقاعد
- 

0 

 ناد زف



 ١ (طلس) ءاطلا فرح « نيسلا لصف
 ب هس سمس

 ىدعتساُ وقت لا طبل

 اساخت هيفدقل لعمل طك. لسلاعإا ل

 91يوم ظل انا ند 5001 ردات ىأ اما يفد لجيل وق

 قدزرفلا لاق 0 ,زلاالا سدا لاو دجاسملا ىف

 هيراقأ طيلس 0 #* هماومو قاد كلو

 تاكو ادعترأ ازعاش احبة ترا الا هش دنا مأشلاوماشلا منار 1

 ىركمارك نال عمجالو ناهريلاو د1 ا نا كلاوتي لا نهدوش طياساجا رس هلي ظ

 انتانأ انى مانت ادهلو ابعت ةول نع "*زلالاقو طم ءلسلا نموشدب نيندمعلاهواسفلا

 قناتنا او لادتهضرى هنن د هنالاناطلس ا .ةعوىأ ني بمناطأسو

 ل_> هلوقو لاك طملس تو رالف ادع هوايا طل اولا طر لا نمتاطا- ||

 لديان اطا_وىلاعت هنا تدهش 0 اميحىأ ناطل_سالانوذ_ةئتالاوذ وذشن انزعو

 ءافصو ةضْملا صام ,فلاتةضفن ري راو# 2 اوقىلاعتهلوقف سامع! لاقو دحاو هنأ ىلع

 هج نعبهذ هانعمهئاطْلسَ عه لا رو ةحن ارقلا فناطاس لكولاك ريراوقلا

 ىلاعت هوقو ق كلا 0 مهيماشتنيذلا ممنالنيط الد الللي كلذاو :2اناطلسلاو

 ناطلسو_ملع ل سدل ىدانعت ا لاقاىةح نم يلع ناك امىأ ناطلس نم م يلعهلناك امو
 هاكص ساس سو : ع

 مهياعمانطلساب الا اهب مهلضي ةحنمم_ملع هناك امى ناطلس نممهاعهلناك اموءارذلا لاق

 نا ااونيطاللا عجباوثنؤي ورك ذينالعُمو هوىلاول اناطأسلاود رخ الان موي نمرلعتل

 ه- لغم ٌتَقلاَش ثنو تاطللاتيكسلا سا لاهو تنونورت كاملا ناكل ظ

 ىلاعت هللا لاهرك ذمهظفا نال ناطل ارك ذاعر و ىرهزالا لاك تاطلسلاه تسدقو نال ١

 كلرقكأ اكلمنكي لناول كلذ لع نمت :ردقو كاما رد ةثاطل سلا ثمالا لاو نيمو

 طلب اهنامن لم انالةدئازناطلسلا قنونلاو نالذنم قحذ_خأ 1 ىلعان اطلس ليحل

 ا يانيكدأ نأرخ الاو هطم اسنان اطلس ىه-نوكي نأ امهدح !نالوقناطل-!!ىفرك ىلالاقو

 ناطاساارك ذنةثنؤوبو هر درت ملا دع تاطاساا د ماا لاع هللا يحن مةجدنالاناطاس

 ناطا_سلارت ذنمدي زبنيد_2لافو هلا عم لا هه تأ نم .و لحرلا ىتعمىلا هي بهذ
 ني ما ا يللا لع 9 00 4 0 1 .٠

 طيلسف طءاسمد حا و عج وهو لاف ع.جلا ىعهىلا هءبهدد-ك !نمود حاولا ى_ءمىلاهببهذ
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 نيبال يرعا وال ع رح



  1١طّقس) ءاطلاف رج * نيسلا ]ضو (
 غ1 9 ها يل يي يي

 ايه ل قو ءاسانم ءاطقسو داطاقس و رئاطلا انس هاّمسحان احن ااطقسو نذل اةبحانف ا
 م9

 نمناطقسلاو 4+ .> ادد ىبعي هنا 4 ”اطلا عع ءةرلاست» ص رالا ىلع أوم رام هسحاتح

 ىارل !لوقامأ ًاوماحان ميلظلا

 سوذ همه و وممس 3

 0 اتم 3 بلا وعملا ءضأماذا 10-7

 ل.للات ال اعدل ىلعوهو ه 8 والا و ىل-_ءالاداوس م ةسماعتلاب ىعهنأف

 لسيللااطاقسونيطق_..ىذإ ْبلةماَعتدارأ ىرهزالا لاكو عبصلا قدصو ىدم نيطقلا اذ
 اسرف فدي حاملا لاق وهمالظادبحان ا

 طاتقسلا ثي رساهدلابو 0

 ءاقسهيقلجرلا لاقي هيقروتمالاديدش اودءساهذلا فو ذعياكأ*ى طن ىأ طاقسلا د رهلوق لصالاءاذك حلاودعيىأهلوت

 0 1 0 ىلا مادا ااا تعمم بارو لاق وو« 1 قرفاذا هعصمه يشكر حو لمأتو رظناو

 لابجلاراغصوأ اطقاوّكا ب بنل مذ ب هنعدقأ يضرركب ىأثيدح فو ئئندعبأ شال قاليلق

 ىلصهللال اوسر رعكلذفف مقاس ناك هنعهللا ىكذردعس سد دحقو ض رالا,ةئطالا ١ ةضفنملا

 ص 79دس

 هيلعهللا ىلصهللا ل ]وسر نعش دحلارهئيد دحح .ردهنك همالكل الخف هنعديو وربىا ملسو هم ا هللا

 نال اق امبة لان مبرشدنأ ةريرهد :أثيدحىفو ةكرو انقاذ ىلا طقسأن موشو سو

 9و سل سىس
 م

 نيشلا ا وهشملاو ٍراَمعلادرسف ونيسلاف رحى نت رخآتملا ضعلهرن م ذادكه :ريثالا

 0 - نا . .٠ ندعو ”كوطالقسلا (( طاقم ) دلخلا وزدلا اوهف تلد هما نيسلاب طاق لا ماقد ىدعسو ةهعملا

 وهو 2 نإ . 32 .٠ 211 .٠

 دةورهقاةطاللا 6 هاند-وأمنطاقسةجرتق نونلا فاضي ١ هانرك ددقوب ا.ثلا

 اص دع 2

 ةطبلس ”الاو نال ليوطلا طملسلاو طاسلاو مضلا 6 3 -ملع 10

 يصفى | طبل ل جرو كلذك طلو ةطاسناسإ 0001 مل دقو ةناطلسو ةناطاسو سو.اقلاق ةناطاسو هلوق

 بيدهلا ادباًضَمىَأةطلس ارماوانا -امهطام ًاوهلاش ةطول لاو طال ني نأ -للاديدح هحراشداز نيدرم نكي 0
 هاءاطلاديدّشتو :رههلا نع

 "لي وطانأ كاثلاو ناسللا ةدددحامن دهرا [ناينعم لف داغللا طل أر اولاق اذاو

 00 ل 0: و 0

 كاذبا طم قمشلاو هعمل ٠ نمتطيلسلاولاجرلا نمط لاردصمةطالسلا ثيللا ناسللا

 برعلا ةماعدنع اطيللا 3 لاواطل ناو كا طا تسلا ىلا !ارعالا نبا اهضصْدتْسا واما ل لاطاذا

 د قل لدا تالسأ هع سدت او سها لاق مع نسل نغدنعلا لهادنعوترزلا

 2 0 - هد 5

 ىوق ولد ماو حرت شلاوه مسهل 21 بح نم رصد لك وهىللسقو
 ئ

|| 



 نوط كرر“

 اذ ملشس) اطلاق رح « نيسلالصف
 ب 000000077

 عج تبرع ه9

 1 1 رن ذا ىو لام ةوتامأو نخباتاو ءااه نادارأ ,

 لوعازع. ملا ىلعاسنجا طراوت 50 و ”لذخاا ىهفءاتلامأرت نو عد او هفءايلابمأرق نك

 955-5 ما

 لوقادهىرهزالا لاكارم د باطرلا رش عذملاىلالعفلا لحال فما بكير طقاسدارأ

 ناك عدلا ىلا بهذي :أ.اءطقسأ ارقوأ هلذعنلا ىلا بهذي امطر كءلعط ةست راك ار قولو لاقءارفلا |

 ةطيقسنالاو ىباجزلا نع ةريخالا لقعلا صقانلا طقس ْ وةطقاسلا وةعيْضَقلاطقلاواناوص
2 

 طقاوسل اهعجب وبيذهتلا فو و از تاواطقاسلاو

2 

 ءىنذلا لجررلا لاقتيو طة. قبجلا ةشيدلا أ ارملل لاعب 8 ارسل مقوس غةودشتأو

 ءانعضالا ىئاجدِال ىلام راناالهأش د د->-قو قجحالا لحرلا مة و مقال 008 طقاس
 م -

 يه هولاخرلا ع نءرخأتمل امقاسلاو مسمار ,دأ اوم ذارأ مهو ساشلا

 َْق طاق اوودعلاءارتسا سرفلا ىف طاقسلاو شب َُط .الاعذ أين أوهوسانلا نيعأ 1نمداسنالل
 ساد

 م ه<و 27 وو 00

 ىدلا طقاسبل هبا نسرهقإل لاش وودعلاو ىلا ىئرتسماج اذا كل ذكواوك.:ملازرال نس رفلا

 هلوقدشن و ىدد عت د هنم* ىتحنىأ

 2 9م 0 هى

 بع ليل ذ ىلعالاه يرق رقتو * هطاقس د أن ”اكةعص ذب

 هوك نمو اههلق اهلل ل ذل قع اذا سرفلالاةيوأ تسماياذاطاقبت علا سرا طقاسو

 و هم كرو < 5 )9 ةم75 | م5 7

 عيلصتلا عمار هندهو 3 مجمملاب كصىلعملا قطع 5-3 حرص سف اهطقاس

 ميس حج 2

 روثلا فد لاهو لغو نأ كاهل مكما اذا مج لاقيو بينالي

 «ه < 1و

 طاقس برهن او>نبب 23 طابسألا ند طمس 0

. ٍ- 
 رى سو 00-0 5

 طاهسو بدهلا مام رص حاوت ىأ ١اضأ ؛أبدهو بدا اوح ند طابا نمةقرذلا اما

٠ 

 نم هيو مدام طاقسلاو رمل ارايممالةمالا نود نيل 0 اولا هو طقاسلا عجب ١

 1 د مح

 ىدلاوهىلار ءالا نسا لاق اهدعبامىلالوناهاذاكلذو رشلااواقَسفيدورقلا :

 ايناس لاف عطتين أد عب ضرالا ىلالصي حي
 و ىو سس ليوم نو , سوس ةو

 يش ارو طاقم معلا 0 د

0 

رو نم اطةبسي فلاي اق لاو عاف ىطارسلاو ملينعل 2 اوصو طرس فم. #_ةندقو
 ءا

 ضرالا ىلعط قاس م نط ىريث يح باحجّتلا طّةسو ضرالا ازوص حاس هيمن رضلا

 عدمجلاىلا لعفلا] او>هلوق 3

 وهاك «لذغلا ىلا اذكوىأ

 هو دع ةهييشك رهاظ

 اذك ءشلا طقاسسا هلوق
 هاوراسألا الورم
 مان دا ةتالكاب سلا
 هسيعص# هتك ىددعل ع

 طومضمو» اركهّرْيب هلوق

 حادضلاقىذلا وانلصأىف

 دقوعاتلا يضوءابلا جبري

 ما فقذصماه لع كروت



 (طقشل) ٠ . ءاطلافرتت « نيسلالصف ا
 0:2 ا

 5 ا

 ريرجلاف هددت ءامحوموأ

 انيمضرمااب كرس امتع و اوةداصفةاشولا نطقت دقو و يووجا
 - 2 ارصحح ىحإ رو ساس قو

 ١ 0 ا ا ل

 لهاك فآنبليهسلاف طاقسلا كلذكوتأ آلا وةرتسل (هظشسلاو رسلاموةكلاوةوائحلدب

 8 يد 9 ه2 2 0 أ
 مموبيشمسأرلاَلأَج * 5-3 امدعت طاق وبي هيل هيمذ

 - 5 و - - 5 نو » 3 9 : 35 5 5م

 ادغ ىل-راواقلاط ع لءارو 603 ىودوىل الع 0

 م ع 5 - يااا 8 ساد الا سس

 اهنمة قصص تا ًاهملا بتكهنع هللا ىذررع ثددد قو

 مسمص 2 سوم مث 2 ه2 5 سهر 87.5

 ىرادعلا طقس تسي أ ديعم »* ماعز موردعح 00

 قل لاذاو طاقسا !لملقءلثمو راثعلا لءاقنالف لاقي ,وءارذع و :راذعلا وات ال و هبا رع

 باسملان تالف طقسأ ل سلا و طقاسلاقي مارك 42 قدم ناسنالا

 لحرلل لاقي ا للا لاك مدنليق و 1ك 2 زل-> رلادبف مةسو ىدي نم طّقسدو قلااذا

 فئلالاب الخلا لايالورعو أ لاقر واطقم اومديف امةسدق هنمأ ا ممسكا لعفام ىلع مدانلا

 ىلع مك ياو رض ىبسراقلا لاق م -مديأ طقمألو زيزعلاليزغتلا فو هلعاف مسولام ىلع

 مدنلا ارمضأهن 131 م-ميديأف 1 رد دقو ُّط وهلا نماذا وهف 5 كادمدناف مَدْنلا نم مهنك أ

 ىفلمّدق ديلا فنوكيالامت ناك ناو ىلع لص < نم لون ام مسهيديأى مدنلا طّقسىأ

 ءارغلا نعلابىربو دملاف صحا سلا قو باقلا ف لص ام همثةوركما ذه نسددب

 ا اقرت [طقسو قنا يطل دق اهساشم م-ييدبأى طقسالو لاعت هلوقىف

 41 ردم ىلعرم ..1-|لعفام ىلعمداناا لحرلا لاق حاج لا لافاطتسأو ديف مقارب نالربُخو

 اغسل خلهدنق و طقس مهأوق نسا اوروصةمو ؟لاع طعما وهدبف اق

 سقاها لوقدلثمو لاك هد. ىهىنلاةفصا اهلعاف

 لحا و ٌراثيِدَامانبدَحُن 0 أو © هنا 0

 ىلإ عال ناد ديؤدنلا كسار ملاَكلَذَك وهن ”ارختىف بهل حاصا

 اهراطْم وانا 0 ماا قاسم و

 تاذللا ريثكمئأدارأ يندعن أش هناذاى أت ىأ

 عا د ا يح # 0-0

 اهياربب ءاب ىراذعلا ثيدح #3 هلاطيغشد خت قوتو
-_- 

 دارا



 104 (طشسأل ءاطلأ فرخ « نيسااّلدق
0 

: 

 فز م هم ©

 فساركلاكهمالعأف م «ي هريعطق ةرفقرعلا فوكداوو
 و

5 8 

 ءا.شالا ن هيدا طاق 0و اودنُشان هت الف هلق ام" ءامسشالا ن 3ك طقسلاو

- 

 ئشلا ن ماقام طقسلاو عاب 16 ىدر يملا راهو بالا رعاعنلاةلاةريرسا

 كل رع أى عفيف سم بغا يقيل الالم رمل نحر تس يول مو

 عجلا وعاتملا عسف ةز نع قاس هال هن ةرحتبملا 4 5 طعس عاملا رذثلاقب و

 سايل اق اننا ةلاوسأغلاو ةرالاوغ طاقشأت بلا طقم عجبا لاق

 ا 6 ا وهل يقو هنمهبريحسالامماعطلا لعشسو كاي لثملا لعيفامعلل | نعوبشالل وأ

 حلا عيبيمللا طاّقسلاو طاققس هعئابو 3 !| ماكل د ل هوحتو ل: ن6 ندعم ٍلووتام

- 

 وه هلع مسالا هع بدحاصالو اناس ناكامينعملا ىذررع نا ٌتد د فو عال -

 ا
 ع 7

 ٍبوُكرلا نءةسلطلاو ةبرحح راك عسلان مدعسلا اونوقسو .ثيدروعو لت ماع 007

 لاقو اطاقس همت مهدعل ركشأ اوامهوك<تو لد واو اوح عب لان م طةسلاو سواداو

 اطاقس تيد + طقاسو:ئشلا نمطَمَسامٌةطاقسلاو طقس ب>اصل اشد ندساو طاق لاقيال

 0 ا اللا هَتص "ولد حاولا تدعي نأ ثيدحلا اطاقسو كلا هنموهملا كَم ع

 0 تكاسلاَتَدَك

 و يرو ه-9) ه مد سول هو

 فلن راك وألا نب 20 كك تيد ان طقاسن هاذا

 ىأ 4ناريسجملا ام ةلاعتو مافات أو ىئناعلا ث يد فو للءاولَرنموقولا طّقسو
 و

 ا ىدعملا ةغنانلا لاك لوزنلا ا انوش 6 رالا طقسو هورتسو ءوذاعأف م هان

 ارهظأ ناك دقور- نك طقاوس 3 امال ىف شحوم توسل

 تادلاو لولا اطيل ناقاو ميلا هجن "اك ىلا رعد نبا نعمل بسم 5

 ارح طيس اما دلك طقس انفي مراننش ا لوعشمسإلكو هما ف ؟ طوسو 1 او باَكلاو

 طقسا مالك م اك:لاقي تمكسلا نبا اهالي نينا 1 قطق ال

 ه و - رد 5ع 5< و5 9 هس صع هع

 هيتولعو هبحرح وهو اهل د اهدناتل ول اوةن6 وهو لاف افرح طق_ساامو فرع <
 25ه ع

1 4 

 كوالا ثددح فو مالل ارفئالا,ءاجاذافلالا نودُش 900 را هنوسودسْلا ١

 س جس 04 7 ع

 بدس هسئيدرو» ومالكلا طقس نماهلاولافو اهوم_سئ اهب هرابلا قعيهباهل اوس لل

 0و م 6-0 مساس + يس 0001 0001

 بذكيو أئطخ طف طق سد نأ ىلع هدحلاعو قعدنا لل هطوستساودطقستو كاذألا ثيد.ح

 1 اتنتا#

 فاقلا 2 فاطقت هلوق

 قمدقتو ءاطلادد. 3و

 فاقا|نوكس هطمضركم
 طاغودو ءاطلا ف.فذو

 اندام باوصلاو



 / (طقس) ءاطلا قرح « نيسلأ ل ا
 202111111 0 0 مت تتتتتتختخذذذذذآآ]آ 1 1آ#1ذ ]ذ] 1 1 1 1 1 1 1

 5 4 2 2و 24
 000 نا..> نب ث را ثي دح قود وىلعرب اطلا عقب اكهنملد عقب و

 اهكاتمو نزعل اسل شم وهو تعقو هيفراعلا ىلء ىأ َتطق ريكا ىلعلاقنئن «ْنع هلآسو

 د”

 7 عع 8 س وم 9و ىو

 ىلع ل هلطقسمو ىد مار طق سمة رم !ا|اولاووةردان ةريخالا هلموقم عضوه سرئنل

 اطاقسو ةظقاسمهطقاسوهطوقس عداتت ءيشلا ا طقاستووه 0 او هملع 70 قل ا ىأ تا

 2 8 هه +17 - ِ 1 72- ل 7 : 2

 بالكل اوارو فذ ى 5-3 ثردا ن َىباضلاو هطاقسا مدا ودطغقسا

 الوخ لوح نقلا د ديد اس 5 اها ارامل راهن طقاسي

 | لا 0 1 القار راغا 0 همم العازل 3

2 

 نس قريت لكون كمن ىأ هاطقس ملا نكنالنو يل
 ّئ ةولاقنال هدا طن نهداولا طق_لاقيز طقس وعقو لاشي ناو 5 رم همس عق ةواذا كالذكو

 طق سلاوشو موق سلا نمٍماعريسغل قل طقه هواطاةسااهدإو هَ تقسو مدل نيح

 همض0 5

 نمل يح اطفسَمدقناث يدل قو تاغ 1 لليءا اوسدمق ىثنالاورك دلال اوطقسلاو

 لقدم طن نم طف بمذ دىدلا دلولا رثك أ م كلاورسكل 006 طقسا مئاَنسمةنام

 لفن الدال والا راك با رون أ طقسا |نا ولن أ ىنعي برحلاةدعسبال مسا اوهمات

 ثددحلا و بالا لعرت و اف كابرس هبال 0 2ناوماس أ عع

 ةهس 25و

 تاغالانح دش ني-راثلا .٠ نم عقوام نزلا اقم ادرح د املا ظةسلا نيدامرشدع

 اكمال .قني دنا نب 3-2 اهو اهطق ورانلا اية نا لل ادد اثالثلا

 لكم لس للا م ةسواهداو تقل أاذااهريغو ةقانل اتطقسأو ثنؤيورك ذ ديا لنموه كرولا

 و2 معمول و 9 8<

 ىدحاةريخالا فعلا د 0 |ثءج هعطقم م صعع هعيش هطعسو
 ص

 طاقتو هفرطوستلا ىو رح لمدرلا طقم ة 1 اوذاو ا

67 

 هضدسم صرالا تحط لاقي ه0 يق تاون باع |[ طيقسو هرم نمطّقسام لاا

 ىلءه م ان طة .ةدو طوةَسأا 0 هةيئاطُرَا طيقدلاو طيقدلان رق

 ةحارلا لات ضرالا 5 هنأ <
 1 54 829 س و 7م

 ..ميلطارشل اهيف ىربسلا عط * لض# ىدبو اطيق #4 لطتاذحإ 3 او

 مم 2-0 -
0 

3 35 0 - 
 ا :
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 مرمشحْن هيدعلوق هل مو ا

 توهج جورج. مسير مستومم

 داوو



 0-0 0 1 ا ا

 ا (طقش) ءاطلا فرس * ئيسلال ضف

 جل ع د حسم و حا تيس دج هدام دونهم تويت باساب

 نع ص 5 2 03 وو . 2 8ع

 فتالأ انما مواهتدجو معي رلاءاك دطاعسلاو طعس وْئث هتمهفناقلخدنو ااهاوب

 م ١ موت 3 5 : 5 و هم 1

 | طيعسلاو لدرتلا ن من وكت وئد لكنه اهرع_غورج لا ن نمةسدبطلا مب رام يلا اخلا و

 فلومللءدة:ضافرنمهلوق 5 لدْمسلا ضافنم معلا قي 00 ةأمارعش فص جامعلل ىربئبادشنأونابلاُ د

 خا . . 6-85 : ام 0

 0 00 5 ' . رعاتشلال اف 200 و
 لصالا ىفاذك ب امسلاوهلوق ' ا ا وو 0 "م

 قيال تصد وع بابسلاو 2 طعس! تيرا * ركب مى نورذلا لاوطو
 : 5 ا م ا ا -

 ةيتعءاس صومالا حرش ارم رطل نا معلا هو ال قسرا ن هدر ا نددطتعرللاو ١

 نثك نا او :دحوم#
قيو كلا نم قولك طل
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 0 اذهىلاعتهلوقو اذهىلعن 0 انو ة ىبمدالا نكي لو ا اازاهمه يامر اس حقت ف
 ىو م ه2 )

 طا اروبا مس رطىلعىأ توملا ىنسءدلاةفساءث هرمسم 01 ار 2
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 هناا ارمغسو اني ل حولا لل .ةنارطت ف فرعأ
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 ةطرسو ارم 0 ا -.هلكألا عب يدينك اذا لحجز لاش :وها- ىف ًءاسأو هطرساذاهابا و و ._

 قم ٌةبادْناطَر 2 ةريزاناكا- ىطيرسلاو علبلاوهىذلا 1 لا ملام اارتلاو

 08 . . ع . و - 5 4 -2

 ماوه رهظرءادوهبيذهتلا ىفوٌباودلاوسانلاذخأي ءادناطَرسلاو خسرها هممستءاملا قاس أى

 د_خ,ءادناط هرمسلا قو :هإ بدلا همشي ىو مدهقل فنا بالا ضرعيءادوهل دقو باودلا . 5 و - 4 5-8 4 2 5 - 5 ١
 1 س ه6

 بلا (طم 0 كمل جورب نمناطَرسلاو ا راح باشي 6 تيداللاوللو

 ا فلي رطلا طمورسلا ل .ةووطدورسا نا ل وللا لالا ظمقر
 دوم ردو ءل

 ئء لك راب طمورس ل -ر وهوة ورجل قزف وك او طمورمسلا هل سنبا لاك اهريغو

 | .انازيىرت ار قزف سي دس لوقو ةدئاز ملا نالاك نملوق ىلعمدقت دقو همام

 سو7) هىءو 0 هَ م17

 بم هورمسس ابىندىرق 0 .ءافخشاك نوب قرتشو

 35د ءو هن

 هل طمو رسوب جف نيت ءانخلكرت ا 0 وهل قو ل + انهه 1 0

 سوم 1ك 2 همقم تم 6 عد

 1ك وره

 هس ه وطلا لاح د لا 1 ١ ىبارعالا نبا 7
 5586ه 9< <

 هطعسل د وهطعسءاودلا هلي مالا ىْغوُشنلاو قلو امويسلا (( طعس, نلدحرلا

 عااشملا ىلءوهاغاادهىر ًاوهد سن: الاف ىلامحُنأ !نعةغل كلذ لكىفداصلاو ىلع أ مضااواظعس

 ءاودإاهليدسأو 1 ءاودلا بشت دم+لافقو ههايشأ واذ هقهب ويدساهاكح تلا

 و هع هوه . <- و < عم
 َّط وعصلا او حفلا هوعسلاو سنو 000 ا دو اراذدأ امذالكا اضأ

 هتامايصاو صحا الا وك طعسملاو طبعسلاو فنالا فٌبصيءاودلا ما

 و 22ه <

 اذاجيرلا هانم وهيل ةعبام امم مضلايءاجأم دحأ اوهو 0 دسك عا ارد انريخالا تقن الاى

 د

 ماش كين انوكيدقا ذهن مقالا نطل ذاهبرمضممةق ُ مث ةقانلا لوبن مأسسش م ةرععبلا طعتساو

 اهاو
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 اناطرسيواطرسرسكلاب ئشلاو ماعطلا طر 0 .) هيلع ةيوقعلا ةداراىلا عجووأ
 اطيشملاو السل ارعس هس دانة وابإلا 1 طرمسزوججالو هلا هدردْراو هطرتساو هعلب
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 موو و 0

 خلا ايو مدافع لا ملا قابس را ايلا 0

 ءٍه و 0 و

 ىطد رسو ٌُطد :لذهلاوايو كلر نيا 1 واين“ 05 6

 م هدو سو 67 55-73

 لاكمأ- ندو هناطرش أ هعر ا اذا نسر شدتلب ىأ ىطب رضو طد رضءاضقلاو

 لافو ءاطي مْدْءاْضَمْلاوءاطن ل ضعبوتالءاضقلاو تان رس ذخالابرعلا |

 نرعلا تدلك دق هكي تك تاغلاهاكى هدلاك ىلطي رضءاضقلاو لير ستغالاب١ ءالا ضع ٠

 صر )9 ني

 قدا فال طرغسةفاؤل- ن كيل ذل واط ركترذخالا بح تن ملكا يف دلاواجب

 هوكتتبا.< هتلزأاذا لب تك لاقي هيا راك يفنممتلزأاذائن اتم ايهلوقلا

 حام < و :: هاو سمع ىو سو 51 سص يب اشو. م 3

 م ه.سو ىرذسا انتي ةلك اطرسو طرم ”سرفو ملل اد. ناطرسو هرواخلاو ه ل-رو

  ى,
 دلو سل انف ىلعءاج همت 1 : لك رك هناك ةس / ب رضلا فرم عطاق ى را ردو اعارام
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 و وريث ساس سهر و و 11 - 9. وس 5

 ىلا رس طاقس ماجا #4 00 هم رض للا نواك
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 الفلا علا ةعاس ىو 3 ىناعداذا قا أ هن
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 ًاطءالغل اول مدل اودو ىربنبا لاك ةيقاقلا اوم طار تسلل"

 و 8 0 و

 اودع والا ناكل ىلع اداصلا و طارمل لا ىفةغل طارصلاو حاول ولا لدسأ طارح اوةءاسقلا

 لادو مضاولا حاملا لعام 7 الا عمو يك ةول_صالاىب هه نيسلا تا

 سومو
 راس 2 ا رب رت

 تاكا ادانيسأ 1 ب علل نم هرةنوءارقأ لا 2 در رومامدحا وماما ىلا كاك ادراوملا و

 ىقكناسله. عضت فزحءاطأ انآ كلذواداصءاغ ن2 و 'ءاطاه دعب تءاج مةمدقم

 حرخلانوكيلاهوذكتساوءاطلاةروصاتروصا داص نيس | تملقف توصل اهي قبطنسف ككنح

 نيلوتالا شو رقةغلداصلابىهو لاه طارسلاوطارصلا مهلوق كلذ نف ماهدالا اوذكتسا اك اددحاو
 هناك هنال ظارسس مضاولا ىد رطلل ل دقاسمنا لقوا نس ا هلعجت برعلاةماع ولاه باكا اهيءاج تلا

 ةصلخلا ىازلاب طاَرّرلا ممضعنةءارق ند ىمصالا ءاكاسامأ ف همحال مهك ىلسةرثكل ةراملاط راسب

 (عسان نرعلاناسل 3 ؟؟) '
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 ها امهيفربي زك دياداز
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 رعاشلا لاق و عاضرالادتمادي رب ر
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 ماشا اأو تلبس أدق 3 طالخلا نمتنيلو
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 م
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 اذا ةمعملا نيغلا,تّعسسو اهداو قام ا|تطمس ىهدالا لاو نايس ردا اوتطمس
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 2 7 م طاناسلاو رط اع داكت اذان راغصماهسبا يف نيل .ةوربطلا اهب تريلا

 ٌثاطاباسو طاوس جلاب دفان قيرطاهتكك نموريغدازوني رادنب مكحلا فونيطتاح نب

 ذاك سالبة يمتلئ اداب :رسك طاراسوه ىمالا لاق طاباس ماَحتن معرف ألثملا فم هلوق 7

 ىذعالا ل وقهنمو لجر مسا سالبو

 ة2مه-و يود ة265-د سو 1

 فزرحو »و كيرا طاباسد #2 0 ودك هعنمو ل حبدأف

 لاو عضوم طاد انانادو "لفل لينة تحت الأخ 00 اناكوردنملا بتامعتلار كذب

 م سا

 2-9, 8 ه8

 قزر#و دو تام ى> طاباسي #3 هكْلمدَ ءهنعأأم لانه ىشثعالا

 قذهلا لغم لاك ع لا ءامسأ نم طابسو

 هس و س99 هت و 5<

 طاببس ملهم ماك 5 مارك ض ية شف تزرحأ
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 لصف وهو بيدبتلا فو عسب لاو“ املا ىذلار مشا اوهو ةسمورلاب رهمش مما نال
 .. ل ا 1
 رمدلا كلذ ف مويلا كلدم اذاقنيت_سلاىف 0 ذل ويلا ماقدوكيهسيفوهاتسشلا

 س 2ص سد

 نيرا وأ او اا عرسك ما اال_هأ ب م

 رلا اود نمةنادأ طوناسو ناسا ةءاسو طياسو الار ردم لغير طيس اورتس

 وود ة9

 ّكط وو مه هل دوه لع فاح ىأ ١ ممل وءايلايهملع 1 واتبع مالا كلذ ىلعتالف املا 3و9

 مهو

 نمد رر ضوه ل_.قونيممابلا لالعف ىلعطالعتلا (دلعمإ) ةقواعم ةلطومتمم تناك اذا
 و3 هَ.

 0 و و

 سطال سة سيمورلابوهليقو حولا 3 ىطعا :طقلاودل دقو فود باث ىهلتيقوبابألا

 1 يو و ب ب بموسم ومو جوج بوس جو بس سسوس ووبج

 ام بارغكوش طابسهلوق

 نءهحراش داز سوماقلا

 فرصبالو فرصد ورع ىأ

 . مسعف هتك ها

 لصالاهاذكس طالةسءاوق
 اطويضم |



 (طبسإ) ءاطلا فرح :* نيسلال صفق 18

 ور ذل مهوتيرعلا نا لبا ةوايلاو ةاكبستلاو بوتس لارا را نع ماطر

 مهانعطقو لج .وزءهلوق ةوطامسأ اهعج -وقد١ أ دإ اوو لعمال ونيس رمل اطيسىعتدحا اونا

 ىتنثا هلوق نمل د. هنكلادحا ونوكياغازيمملا نالريبقت طامسسأ س لاه طاب رشحت

 لاقو برعلانملئامقلاك ليئارسا ين مطاسألاو اطايسأ مهاناعجلاق هنأ كح ةريثع

 طاش اقرغلانأ أربخأ م ةقرذ ةرمشع ىث ادار منالثل لاك اطامس اةرشع ىتنثا هلوقىف شفخ الا

 ىناثلا ريغ ىلعددعلاحرذمال طاغاذهسايعلاوبأ لاك طاب_سالا ىلءاعتاوددعلا لعحلو

 مهانعطقو لاق هز 6 هناميلع ةثدؤمةرنغ قلثان وكيت تس ةرمسع جند لبق قرفلان كلو

 هذهو طر ادهلاش >7 طايسألا دحاو نرطقلاقو مق :الثدن ام حصيفةرشع قذث ”ااهرف 9

 ار "اح ناك اني اطبس رت لاقؤل ارغلا لاعو ةقرذلا ىهو عجبطيس“ اودو ل

 هد 9 :
 ىف-عملا احلا لاقو مالا ىلا تيهذرلعأ هنا و ةنلا نكلورك ذ ط.سسلا تدكسلا نبالاقو

 نوكف اطايسأ هاناعجو لاق هناك ةقرفتعن نماطاسأ ف اطاسأ قرفة مع نتا مهانعطقو

 هنكلو ريسفتباطايسأس دل ىرهول1لاقو هحولاودو لاق ةرمشع ىتنثا نمالدباطامسسأ

 : رو الوامهردرسشعىث | كلوةكاروكنمادحاوالا نوكمالريسسفتلا نال ةرمشع ىت ىنش ان 2 مد

 ْن ررقد_*ىيصئذلان را يلا مهضعي لاف حاجزلا لاف 0 ل :نمامتاهلوق لوقو مهارد
 . 5 4 و .

 السل اه-ميلع لمعمسا داو ىف لئابقلا ةلزخع مها ربا نوما داو ىف طاب_.سالا نأ معا اواولاق
 كو - س م3 ى ساس

 ءالوهو طاسسالا,ءالوه ىعسامناو طمس ىدمادأو نمدإو لكدإوو دل سق لمععا داو نمدلو لكداوؤ

 / . . را 000 م 6 م 4 -

 ىعم ”هلدسقل اقل يعمسا نعم دول امالسا اامءاع ىكمادا وو لدعم دإ اونو لصغفمل لئابقلا
 ىفلمعمسا ىعمو لاق هلوق

 د اور طسنسلا نموتنش طال !اهأ او هلسقدحاو بأن معاج لكل لاقي ةعاسجلا || لصالا ىفاذك لا هللا
 ِ 9 مأ |

 ا طاسالا كل ذك لئامق اهلةرخشل الاشنولبالا هاعرترمل ا|نمبرض رع 2

 نول_عجي بسنلا فنوداسنل لعفي كلذكو ىرخلا ةرمصش ةلزنجل معهما لعجبو ةرصنةلزنجّوصما

 اذه هكراممةرحتن ا وطل وقتفاهءاصٌُعغأ ]هل ازتعدال اوالا وةرحشلا ةلزاعدلاولا

 نظهناف 2 اطابسألا نم طمس هن 11 31 هلوقام ًاودهدسْن لاق طمسلاو اا

 9ع اك ب د

 هلل |ىذردشد رايق ددح فو مانقرتغلاهدو تق || 6 ىهوقانلاتلعسيو مكلعرا طمسلا

 --9 ع

 طيس لاق اًطقاس ضرالاهح -و ىلع د2 ىأ 6 هر ىفن 9 :ميتيلا بر 0 ”اك ا نع

 هحو ىلع 1 :ذااابسلالجرلا ض7 0 عقواذا نضرالا ىلع



 فا تاع الل ل ل ا وا
0 1 1 5 

 141 (طيس]' ءاطلافرح #« نيَسلا لصف

 ١ ا نطور رو ووو ووو يباع ٠-هل
 ننس تجلو عداصالا طب 7 عباصالالب :وطلال<ر |لاقيوشنت ضر ٍ-وقادلا

_- 

 ءوذل :الو يي دياركم دوك طبسلابصقلا ترس

 نأثن دم اىفو لااا عشا نيالا ليال اركان خال

 ٌةطايسلا ل حش واضول ماع ايفّلابقم وفةطابسأ ] لو ه: و هلع هلأ ىلصتالو ]وسر
 و

 انيس م ل.قو ل زامل نم سك انهن اموالاوتارتلا ضاق ريئذلا عض ولسا و

 هنال ليقفا.ءاق هلوقامأو ا ارسل كمال صيسصُختةفاضا م وتلا ىلاّمقاضا و

 «عنم ضرا ليو | هوت ساه شو م توكبالتأ ةطابسلانمرهادتلا نالوا
 مهنالبأملا عجو نمكو و ادّشلل لف لمقؤ 0 رلاضعيىفءام دقودوعقلا نع

 طبنلاو هزخ و وتلا اا لارمنال هدو ركمل اوءلاّدعَفادمناديفو كلذ, نووادتياوناك

 لكطاووف سياذاف اسر مادام "ىلا طَبسسلادسسعو لاق ةيسسال ا رحلاب

 المر فدية مرلا ىدلوقهنمو

 بدهلاو ل ابسألا هبناوج ىلع 5 د نملّدللاني 5 راهنلاّني

 وهو طا نهبطرلا طبسلا هديسنبا 3 ناسا #2 حامتلاهفلاقو

 ءامسلاىلا و باسو هوروهشلا نم طبل اداب زوبأ لاق فدو أ لاقو لمرلا تابننم

 ثارت ارد قل عقاتدةروداو ”لوشالوتر هرهلسداو مي-غلاو لإ الا هلك اتنادسيعلا قاد

 ربل بكب ح وترا نودراكللا ن ا || نزع م ىلا م

 2 م

 طبسلا عج تفس دل اوامط زار دواك اد هنوحر خكسذ سانلا اولا هنسكأ 7 نم رمل

 تلد :ولوطبهنأالا ليتاكت ابن طمسلا ثمللا طءسلا ةريثك ل ا نمط دم ضر طاش

 برعلا مالك طبل ىعمامدفار ءالانبا تلأسس ايعلاو لاق ةطبسةدحاولا لامر رلاىف

 طابتسالادج و طيسسل !لدقو مهتم صاصملاودالوالا ةصاخ طابسألاو ناطيسلاو الاف

 هتا لورا اسيل ون سلا ثيدخسلا فو ةئيالاونمالا دلو طبلاهديسنبا دولا وشو

 دالوال اةيداح اطابسالا لق :و هتمناتعطق وناتف اطل ومس وهملع هللا ىلص

 ةماىأ طاسنمالا نم نسما[ ني ثيدحلا ف و تانيلادالو ل يقو دالوالادالو ل ئفو

 ىلعس. دعمنا نا نقلا هيلعةعفاو مالوم ا ىلع عقاوو فريدا ىف مالا نم
 0 ا



 (طبس) ءاطلافرح * نئسلاو ئازلالصف 10
 ا

 | 8 هم سرع مو

 طلزلا (ه 0 تشي ساولاق طر شراجلا طعّرو طعاذك عباذاطعازثومو سقت ات سوماشلا قىذلا طرضةلوق

 ةرهسصقلا 3 8 (قل و ( تش ١ سدل 7 ردنا لاق تاغللا نضماجيف عب رمسلا لوثلا هيلو ينك توص

 ه» مه 5

 عارك ع نعمقللا م نع ةطوش 5 4 ذا او وجا ثاذاا وطاثدقو ماسر لا طن“ لا 2 طنذ)

 اوطوُر لاعب 00 طواد (59) ودراما ًاوسهزلاالا ةلميمال نسبت

 و 7 86 8ة-

 عاناطاب زواطي 57 زيطاز (طيز ذا اور لبةداودرداو مل اوما ذوب واوا

 ىلدهلا لاك تاوصالا فالتخاو هعمل ى هو

 دمورل هم تير وضم مساءا 2-2 . .

 اع 5 | مداح سونا ىوناك حرسف ملا اهبفاحي هلوق

 , 9 0 هسا ةءاورلا سوماقلا

 لد ا طانرلاو طايه كود فقيرا طار لجرو حايصلا طا :لالافو تلعت اعثهدشنأ اذكش قالو

 وأنشد١تالهذلىأيضا

 لاك طابس عملا ودعملا ضقت :رللاو انلا ودطشلا 5 هلمهملا نيسلا لصف
 2 وو 77 سرس 2 ( ) (

 نءةرخالااطيسو ةطاسو وسو ايونع طن قوة فص لعق لع ناك امفرتك الا 0 هلك مدع

 وم

 ها طابنئوذلدب

 هما اهي ريث يب ىورو

 بس لجرو ذاعدجريسغ لسع سم و طيس درعش دو هسشةد ةيرعج لكلا عشا مس اوه و ويمد دس

 عرمع )م 0 م

 الو ساب سل هرعش تيا [طيس طب طءسل يك روش طيسلقو هطصو رعشلا

 - و هءوو و وو

 1201 و ةرعس * ناك ىأةد وعش اديدشلا طاطا ولس ركسألا طسبملا رعسلا 7 طيس ادا
00 

 < لور

 موقن منو ذكن لمة طابا ناو حاولا لب د وطدط. ديو مسي بلر واممتي

 رعاشلا لافءاوتسالا ودقلانحناك اذا طابس
-” 

 اوال هئماسع 23 اهاكماظعلا طبس هي تءاك

 30 ًَ س مو د هم هيب وج

 ةأيصاورعشلا اطس لج زاب لها ةغاواطمس طمسو ةطامس اطبسدقو ليس فورعملا 0

 2 9 3 وسر هردض

 ثاسحل اف نيفكلا حس يلا طيس لجروةطبس

 3 نا و ه ضو وص ص

 رص ويلا نقلا 5 7 هترصبأو كلاخبر

 و ا كوم م

 ىاطٌلا لاق هنرثك 21 م < ”ارادتمو طن طسرطمرعت
 و 34 085 يمد 0

 .لّيمئاروأ طسرك اذ ما يلوا فارعأ يمت تفاص لصالاءاذك فارع: اوق

 لالي وطةطابسل ني ال 7 |عساولار طم طمس 0 حرشوس اسالا ىفىذلاو
 6 هتك قانعأ سوماققلا

7” 



 اناعر رزدعو ف 5 م 70 كل علا 31 7000

 نان 1
9 . 1 

 1 ]4 (طعز) 2 ءاطلافرح « ىازلاو ءارلالدف

 ل هسا جح ةنلو س هه

 هنفكب ىلا هنا ةباور فو نابع تدق رنارعاج اة دستو دح قو لم هس ا
- 

 هرم مسو <

 لد انو تراك ذى دمعس لأثد دح قو تمملا ع نمديدحلا ىلا رش ,ل لات نيمطير

 لاقيالولاع ةأردلل مساةطير وبيذهتلا فلاقوتأ سها منا ٌةطئارو ةنللا طا رنة روهتم

 كنان ديري ضرع ا وللا
 1 5 هوه وىة*ءس وى يعي دق 1 اي ه

 لصالاب ادك ملا لح هلوق نرخأف ةمعرت تاطيرقلب قدح هادو فابولا فار 18

 ا والاو ةرهجلا قدي ردنا ةباكح ىهو ىل 1 0 الاب ىش 8 ارو قع هلا ىف 1 ءاكح 5 1 2 5 3_0 15 ىو سوداقلا رشدلثمو أ ركع قودلاو :

 0 م-عرو "نويم ءأحو ٍ ديز دنع ”ىسرافلا

 ةنك اس ”هلمهفةحوتفم 37 زل" هلال اكو ةطملاةطان را هب ه واخ نبا ن ءئ كرب با ا 2 ا زا لسن
 هتك تدملاررحو ناعضوم

 ا هلا 0 يو صاطب بلا تل و ٌروةطبلا حامصأط) لا ريغ ةطبلا امص
00 2.0 0 

 محفاايىهةطملا ةطابزلا هل اوق نسم دور 0 واهباعل ودل اوءاشلاو لالا طاش ركل ارح 9 أ 0

 حرش ها دددشتلاوا
 : ير طرسلاشي بيدسهتلا (طرذإ) م مرهلا لا يور ىربْنبالاقو مره

 0 داس سا اع ا ' 9 ساه رخو

 نعقاسكلا ىوروةصلاخىازلا طارزلا اردن اور نعىوروطا لاوطارزلا وهواهدززو

 داصلابريثكياًارقد_هاجن نا لاقوًطارصل وربع فأن عاوورتاورلاررئاسو ىازلاب طارترلاة زن

 هووعطم

 يرض 0 اا ااا ارقوهنعفلتخاو

 نيفيا باثلا بست لادا نمدوس لج 8 (ططن ( نيسلاب طارسنلا

 - 9 هد هس م ه 2م

 جما وكلا ططثلاو ططزلا ىبارعالا نتا. دنهلا لهأ ع نمل مضوي دمها رعا طر
 تمد 7 21-001 ق”.هو 0

 ةيطزدسسأر قل ةراخالا ضعيفو 0 طخالأو هيب بولا ىوتسْسملا طزالالفو

 جلا للم ىطزد>اولاو دونهلاو نا دوّسلا نم سنج مهو را لنمط بيا 0 ل

 هدهاش يوراو مورلاو يف مخزاو
 29و س89 ه5 هه

 رواسألاو اهم زيتا .و »# اهنا :ولت او يجانتش
 مسمع 42

 هللاد عنب مهوعلاكو

 ني اه هم سل
 ررحو لصالاباذك م دوعهلوق

 نزلا ةرواسالا انسفكسو 0 انعسقا أدمع طزلا غو

 ناو 1طن ايفلاق فلا نشير ماطعلا ]هللا 0 آلافو

 مدد سه ميدو 3 هضث

 هلفع 3( طعز) ةرصبلايدسلا نم مو ةججابسلا 7 ”لالتقو 5 ط اتا ,نمادوختقلع»



 ' (طير) ءاطلافرح ب ءارالصف 114

 ل-خديامر دق ىلعالا قيال ىت-هرخج ىطغيامناو كلذءاروامو ءاعصاقل مق ىلع عوبريلا ول هجح
 5 5 0 1 ان 03 ض 4

 قلاسل ىيلن عب ةوفاهسسو ريب ادوبم عا ظيطس وو طهرلا نمولد اولا ةتسوشلا

 00 رع رفءاطشا را عماعصاقلا فكلذكج 00 500 هير را قوس

 مفلا ل خادما ناكر ا مقلخادىاهنال“ اطهار تيما .ظعاضبأ ظهزلاو لاك

 هعمل ونا رتلا اهتمحي رخ تا عولر لا حىد | ىشوءامادلا لشمءاطها ارلاوىرهو لا

 لك ًايواريغص هقرو نمدحو ردنا لكأ رتاط قا 5 ةزمهلا لاش هرلا كلذكو

 ىطاشر عمباوذارمل اريعىقسي ىذااوهو فت اطلا تاورم.ضعبب زك: وبدلا حمر

 2 هد
 10 لا طهرو

 نايلآف طغر نم اواني 2 اهزاناعواهفر رع رادأ

 0 نما ثالثىلعوهوزايلا,عضوم ارو

 ومو سس ري - ةء مو <

 6 راد لالخ عوذملا قس 5 [كنيصتعاو طاش هر نطن نطيش

 معا سوُذو ليذهدالب ىف عضوم طاهر و بيذسهتلا ةعقوهيتناكماشلابعضوماطهار معو

 الباف صب حارلا لادرخ |عضوم مسا

 0 وج ه ملم م

 ْ مدا صني طبانعطقد نم #23 طل أع 1 د تاع نماهليلب تفلح كا

 اغاوشلا نما مدي 3 طل اعمانس 1

 م 2سرسعذث و

 رخشلا نم هوو الا حج لااسرتحرتو كرهذلا ل ,ذهدالب طاهر ىداوولاك

 غ2 هم 8 ا 5 هب

 ”ةروردس ضيعرد-لان م تلمح رسل لوقت يردلا تعمم فيتا ذولا ا
4- 

 ئإ دم 2 ىو < ع 3 و 25و

 ا درشعن مطعرولا نم دك و 5 ع نم ىلا يا ءالا نبا لاكو ردس

 ع ةرمنل وأب الا ىو ار( امو )تسد ميلاماور مو ريغال ءاهلابوشو ل

 6 رلا ليقو نيشان 0 اس راسو اهمدوأ هناك

 روس ُش هدو

 لاق طابرو رد عاودت وأ لوه قو دحاو جاءك ل تاذو غال

 ىسنلتلاو ضبا طاب رلا لأ 35 سنعإق لت ج-لهمال

 00 ا
 مس ]8 هع

 ىثررعناثيدح فو ةطب راك ةاطنارلاوءاضمألا طي ٌرلانوكت الىرهزالا لاق ارلسسق مدع

 م” م2

 بامسأو لاو لئد ع نايفسلاف اجد طف اعلا دعبا بلسم ةطنا را | اهوتعدتلا ا

 ةسرعلا
5-63 



00 

 1 (طهر) . ءاطلافرح + ءارلالصف

 رعا شلال 0 عى 0 #7 ير
 و 2-86 0 0 7

 رخالاكو 03 550 10 #23 يقر لوق طل دهاشو

 ع َ دوء ا, د

 نبسحا طهرلا ف فخم ثدللا ةرسشعلان هطهرلا نوك,دقو 03 هامور فتنس مكاو 0

 مهانعم الؤهموقتلاورّنلا طشرلاورمسحلالاعتهنأ سامعلا ىأ نعىرفزالاىورو هلدفشت نم

 نسا لاق ولاجّرلااضيأةريسثعلاو لاك ءاسسنلا نود لاح .رالوهو مهظننأ نم مها دحاوالو خجلا |

 ا

 والات ارقوذوهف نإلؤ طهرنالفوٍلمقاذاوروهنمونأ لاق طهرلاوهةرثعلا تيكستلا ا

 رجنباثد دع ىو ا م نم طقرو وذاك اماهتراووذ ن ف لاقيو كلذ منرقأ هللا 1

 8 موو كك

 ءانلنالوقك لعفلا اقسم اردصموشو نوط سه قرف ًطاهتنان "ضو انتقم أف

 عا دو

 ةماكلا لصأو طاسهترا ىوذ ىنعم ىلعوأ ةربدموتهإ بم ىأ 5 راداولاسفاَى هاف »أ

 نيعل رالا ىلا لو ةرمشعلا ودام لاجرلا نم درا لبو رادو لجولة ربو طرا نم

 لهم سا ودو-< ه

 ةيلهاملافاولاكو ضأ أطاهسلت ةرمدلاو ةيك لاني الدق طه راو اص ميول

 ناسصلا ا ةاطدل- طقرلاوهدمسناالاك طاهر أ قءاسنلاودا ارعتوفوطي

 قدما راو لاو ا

 ضل ءاطهر تعجل 5 ولما وهزرع ألم ىم

 لبق ةريغصلا هب اخاه سبل شو ياسأع رآريسلا ضرع ازويسُد عيد لج طشرلا ىلارعالا نبا

 ىلدهلاا لاك طاهر عجب او يدع ىه يلا ضناح ىإ رهواض ًاهسلتو ردا

 ماغي طلعو ةاعو 0 غورف ىذ الاف برضا
 - رس 0106 2

 سلتا لذا لانمي 19 لا لا نيام لش عدأ اوهو دح او طاه رلا ليقو

 قوناهذعنقام طأ بار الانامل بونوهلاقدو ةطهزأ عجل اوةعبسسلا نول هب راما

 طش رلا كار ءالانالاكو « طاه هلام .طعت ل شم»# ىذهلا تءدشنأ 4 دارا لام ضع

 دواح نب مدوكدطق 20 ا وهلا عضومال مادا لعباس رام

 دشنأوةروشدلاو لك ا مهر اودواج نمالا وكيل فاو فوصنمو

 ةريغحلوأ ىشو عون ويلا ةرخج ل ءاطغا َرلاوءاطَعلاودطعَرلاَو هطمرلاوذلك "الاي
 8 ىو.

 ىذلا بارتلا» ءاطخارلا م .هلاونأ هدالوأ هيفا اقفانلاوءاعضاقلا نيئرهزالاداز هُو

 (عسان ب برعلاناسل ٠ ع - ؟9)



 سوماقلا حرش قواطويضم
 ررحوةدحاونيسد"هلمل لا

 (ظهر) 2 ءاطلا فرح « ءارلالسف 0
 هب ب بص "

 كيا ءاظعلا تح 6 ا اللا ىفنوكسم هيب - ودءاطقرلا 0 .عملاهف

 هاون دع ىف تن رو هقرو حب رانا كانون هكر ادع 1 اهم 7 ماس ىلع

 8دءدوع مدا هم

 اطمقرالاو صاوخال و ادالا لقول مقلاو برقثلا دهب وهر بقوريفاظالا ل_ثمدي ودك

 ةقيدسح ثدمدلل حو موت تفلاماملا نمار مسالا اًدِيدلْغ ةيلاعةمد هنوالرملا

 لاا ا هنالؤو هن القو لظملاوءاطقرلا نبذ عيراتمالاا ب ١ يل ا
 2 3 3 3 20 7 ٠

 - د ب 2 5

 ىأثيد_-ىو متالىتلا ءاطقرلاو مث ىتلا ة- و ناني وداوس هي نول وهرءاطقرلا

 قرد ىذا تق لس شعب 4500 ةريسفملا ىلع هنداه ود 3

 ضاسلا ةطقَرلا نم باع اهصموع طاقراو اهؤاسطت رع ةروزكلا ةفصتي دن فو مج

 وادعو

 دازاداف ًطاعرا با 0 ةدقل قأشكوسااذا ةةوعويشن دق دوع نالف وعلا 1

 مه-

 2- ه- ساهل بصد

 اذالاق اهشلر ع طاخرا هيسحأ ىبتقلا لاك راجاوروا ]يعم اناخاراو طقرا لاقي دا اوسلاو
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 طقرالار روث دمج واهدلقتاكذر ولم رغما سقاهيف تناك امل الهلاءاطق لا وىدأ د قلق

 ” طقا لم 0 اد ميرال ودهجو ف تناكرا هن مهم *ارعشو مهزاجردجأ

 .لووتو م عَمح طمر اممرلاوهءلعنكطو هناعاطمر رهطما رلجرلا طبر (طمد) معأمتلاو

 لوقت بن ا ره رالا لاق ةضيغلاكماضعلا رحل ن موه لقو رعشلا

 5 ةه< نإ 5 ه<

 ميلانماور نمو لاا يغالءاهلايرمّدعن 2 انروراس ضيدان مةقتأملا ةجرعلا

 | عدم درلا وةييددطش لاقي هتلسقو هموق لج رلا طر (اهرإ) فض دتف

 طخرلا لمقو وي التا للة كو ناموت سس علا ةعمس نم لوقب ضءدوةرشعىلا ةثالث

 | فيامسال دملا فناكوىلاعتهننا لاك ة؟سعا مبيفن وكمال لاجرلا نم ةرمشعلا نودام

 طش را 3 و ىطق هرىل_,تف هظفل ىلع سنهلا تاذاكاذا ود دوذلئمهظنان ,مهلد-اوالو

 هتيسضلطهرأ عج ًامهارأ نأ هلهو لو ن م ا ةارهمالا# ها 0 ا

 ءانبءاج بلا فورخلا ىدد_-١ ىهو لاق طشر عجب ]هج ريك

 0 وسس لج اعاو لاق د حاولا ىفامتانب ىلع ىهرمدك:موول ثم ىف نوكمأم ريغ ىلع يعج
 ل ذو رنا ا الل 0 ءدداع

 عجبت ىلع لميلر لكنا كو لكم بابىلعفنأز 5 نوف ةضو.ت نشر هرفىلاعت هلوقى.زاغلا |
 اظهر لاح - رلأ ع نا امس انام مهمالك قاد مد :رعل نهري كتوهىذلا نادر

 ددعلاو



 ا (طقز) ٠ ءاطلافرح ه« ءارلالضف

 طميرلاو ىلامحلل نمل ترو نو دولار رمل ظييرلاو املا يلعب خبار لاف

 ام هريغو بادي طايرلاوبهارلا يا ليفدةضةكف ىلا ءسهاذأا

 , هم 5

 هواك موا اال ساه اب د هرب ”عامألافصيماعتلا ذم

 852 انوا يدع »

 3 رو 00 1 0

 2ع

 نيل تاطارلادسحاو وهلا سرق دو نال لا را كاين
- 

 سا سل ةضصأ وص را 5

 كرو هدوعت ىلجرلا آطّنر أرداوتل ١فو ثدالا لمه () ةيهنب ثوغلا بقل طم 0

 لاق ثينأتءاهنودن "سه نا مداد
 20 7 : لولاك رفظملانااهلم» أىرهزالا (طس) دحاو ىنعمتلكمطرأو مش رومطروطت رثو

 :صحاصعلا فعقو وهحراش

 هأ مهووشو . نممالك فتلخد ةيموراهارأو لاق دوق ردتال نرعلار“ اسوتوطاسرلار هللا توهسن ماشلا

 ووو و - 0< : 7 ع --

 1 طل را 0 نوطاشسر لوة.فانيسنيسلا باقد هد نممهنمو ماشلا له !نهمهرواج

 اود غوت لا ةيرأو قد 1 ىأ< ىلع 1 .طرل جرو ةْشصو مس -ااذهىلعو وذقجحألا اضيأ ظبطرلاو

 وتوسعت بهذا ذ قبال قزريال ىذلا قجالا بري طع طلاب آر نافذ ىطرأ اواو

 دشنأو كار الا نا اكس قح طئاظر

 ص ريو بن 0 06ه

 اطراضع نم باهلاو ما انا و 00 مكياتع ضعبتأم وراك الهم

 م 2 1 دمر 2ةه-و

 انمئاطرا وكم ناو زوُمتَت أى بع ل اتلح معاق د قف | وطنأ

 ار كلعلاو دان لقعلاو دملاة هجن كتر دحاو طئاطرالرك ذب 1

 هم 7ورذ

 لوقن م مأكل مس لو 9 :اقلح مح دق ًاهلوقوهدمسنء١لأف مكشسو كل هج

 هنالة<قلخلا قلق هلوق | نأ هن اذا طر طر لحرلا لوقتاغا رعالا نبا لاو « اراظناآلا لسا َقلقدقل ه«ىشعالا
 ف ا 1 00 ١ 5 دسموضسم5و 2 ةدصوسو 1 ه وسد 8 8 2 سل خخ
 : 0 |دسقى حرفك طا ارطرلاو هنفومكسأإ|ذاهن ساو ارا تطال اق ودح ميو هلنوكما قمل عم وماي

 ةاررئابرصإز اا
 مسا | ايار را دقو حابصلاو ب فلل را 0 راو ضايخلا فل الا هثراس أ ىذلاءاملا

 وست 2 10 2

 دارس امش هيوشي ضاسو أ ض ابن "طق هيو ثيداو سةطقرلا (طقدإ) عضو طار( طغر)

 هه« ايش د تاير ش ا

 ثغبالا ثم نغل : انم طقرألاوءاطقر ىننالاو 5 ًاوهواطاط.ةزا طاقراو اطاطقرا طقرادقو

 مه 00007 مهم

 ثناكتاذا الا اع اسد طق :هسفراصفهريغو ًادادمهملعش نع :اذااطقرت 6 د طقرت ل 5 24

 اس6[ 677700707770790 ل 0



 اوطبارنيذلا لولا هلوق
 سوماّلاحرشولصالاءاذك

 قىذلا ملارد_مو هلو

 ساسالا

 9 اسضرالا ه.,تقاضد دردجمو

 درخملاووءاللا ليقةدحوب

 ١ ميحصمسبتك راج

 ة سسسسس77 7222227777 27_22 0707سسستصص7٠7ا

 1 0 و ص سس تس م ب سس سصسس»

 ( طبر) ءاطلا فرخ .* ءارلال دق 10

 طارلا ءكلذف ةالصاادعبت اللا راظنلاو دج سملاىلا اهنا ةرثكو هراكمملا ىلعءوضولا غاسما

 نمرك ذامهّمثفاهدا دغاو لدخلا ًطامتراو براء ود_هلاداهبىلءةماهالا لصالا ىف ًاءامّرلا

 ةعمام_مملكرغت مهل اوبشن او رفثلا طيربتأ ةطب ارملا لد أ ئدشتل لاك هية اصلا لاعفالا

 ةراهطلا ىلعةظاوملاَّناىأ طاب .رامكلذفا اوقهسنمو اطايرر رولا ىفماقملا ىعسفهسبحاصا

 املسساانههوهلق ةوتمزالعأ |ثطدا انزردتوم طاب ,رلات 21 الصلاو

 اا نابل نعام ىناملا لعابعام مب ريل الحلا هذهْنأ عدس ىأئثلا هب طبر 1

 طيري عنا مههكحو مهدها دازئأ ثعصلا ميكش اني 20 اطيب را

 ْ ص هر رفا راحان|ناكص 0 ىدعثد دحىفو ا واهدي ى ادا: نع هيسسقك

 هسفن سدح هناك ه نعت رخأت ىأ ىسُفن مدس هيلع تطل رقعوكالانبا ثيدحهنموني رهنلا

 نيذلا أب لج ورع هلوق طا ررلا كلذن وش لسوهماعهنلا صعبا دارأ ىره .زالالاهاهدشو

 ْ ىأ اوطبارو هكودعاورباصو م 1 دوس اوربا نيسسنت قمار ارا انواو اسر او ضا|وناأ

 ءازا اهطابتزاوه و ليخلا طبا ضن م طايرلا لصأو ىرهزالا لافت برحلاي هداه ىلءاومقأ

 أ طي راهدحاو اذعب رتقلعو ةينقألاءتطبراذا ليدلا ى تب رعلاو روغتلا ضعي فودعلا

 مق دعو هتاودعدبنوبهز لخلل طاب رنمو ىلاتهّللا لاق عملا عجب وهوا كمانر مد رلا عم

 ' ١ انوودعلاةطارض طال لاهو لهنا نم ثانالا ديرب لات كن اطابر نمو وقف“ 0

 اذكناكمىفءاملا طيار لاقي و اوطدارزيذلا لوما تاءاج ٌتاطب ارملاو طباعه لجرلاورغنلا
 ااطنقم ريالا اجا ا سابعا رخي لو حريب ملاذا اذكو - موو َء عد 0 3 0 قد

2- 

 ”عئاس رالا هي تقاضردثمو #4 اطيارتم قةلمهنمعاملا رت
 هه 2

 طر ”اكبلقلا ديدش ىا شأنا طر وشمل طبار] جروب رمان ايا

 03 1 00 هك

 جا سوونو وطقم دا ةطابر هش طنرو هتعاصشو هن ا هاون ضنا عةسف)

 هن ىي مآ سو,

 ىلعهنلا طيرو سفنلا تبان ى أطال ٌتياوهو تاق اًيشْشو اروث فصيح امتل الاقو عورلا
 2ع

 صعءلن ءمع ىل رعالا نبا ىكحو ضي رأعساو طيار سودا كومدشوربصلا همهل أى أريصلاب هلق

 ىدعي اولا وزوال ياريس وكر مسهل لاق هنا رعلا

 مكس سس ظ عضول سدابلاوتلا 2 را اوسسنلا لع هشنا محو ورلا عالج سفنلا 7 ذوماجلا لبق تعصف

5 



 او ؟“ (طبد) ءاطلاق رح نع ءا ارلاو لاذلا لدذ

 7 ين د د علا
 (طرذ) مدقتام مدعااو هديسنبأ لاق طورشدلا زن بعلا بح ا دداكحو عضو ه طوذد علام ١

 2 و مى و و 46. ل 0 مسه و هلأ
 توكنع اود اههج وخط وذلاو شابا طاقببظودلاراجرصت ل يقر ن دارت طوذلاو لغسالا

 و صس :

 عكست سأرلا ةريغدر هظلاءار ةصدوسالا ب دعلا٠ ندةمللا لماهنذو ٌتاوقاها ةماهتنوكست

 و موم و و هم 0 و هس ص و وع سجس » هوو 21

 طوذالاو هبطوذةطوذا:مهمالكن موتا صردتحن 1 هطوذو طوذد تح هعكت ن ل دهيضفابا“

 هلل ىذرركب :ىأثيدحىفو انَوُذ طرد دقو اطودةأسماو مهريغو رمانلا نمنكدلا صقانلا

 اناطيد طب ذي هيشمىف 14 رددر رو م 5 كلذ٠ نموههيلع ملت اهإط اموذأ اند اوعشم هع

- 

 مل ةرثك عمد شم ق فسكت لما

 اى و هر ان كم 5 .

 طاب ا وددشط ب رو طونمهوهفاطن رهطن رب وهل“ نيكولا طير (طبد) ) رار
 هم سا

 2 اساراذك 38 نالفو اهطسراواطيراهطربو اهطبرب ةيادلا طدرو 7 هب ةطيرام :

 نمودوا هلت شومر اوبرا لير ااي او 1 "او ةطوب مم دوب اوال

 لاف سرفلا م عا ديم موه»لوقتالاب ا نموهم كرك ىر حالو ةصوصخلا فورالل

 5 لا هو رسكل يطق رسما ناكملامم ءاقلاقك تكلاب طير 2 1لمقت_سلاىفلاقن رق ىربنا

 ةفطا عش لكلا نمةطب رم اوزاعاطب مم ننيالاقير عما ايرم واكل اى لاق م ذلا

 ل كنا نفطشرباملاذه 45 برا مخلب تاودلان هطيشرااما طم .رلاوة.ثحلا قوفدشت ْ

 السمخر .ةئلان دلال واخ لصأ اوه ودالنا :”ل وه | وعد ناكل م أن 06 الفلل و

 ا هقوفاق س رمل! لدمللا نم ًطابرلاو امنا سه لم لا أما رولا نمي راذك دايو ةطبار |

 ىسعلا ماجى بريت لاق

 سمس و هو 8 2 0 ص

 ناهرذودن نافنأ د سح>ادل 1نمدكلا طايرلا تاو
 هج اع » 1 -

 < 52 خلا ا و سس

 ةولراس ول علا 5 وكاتب ريثأ هاصأ 5 ودعلا رخأ ةمزالءةطاارملاو طاب لا 3

 نان وه ىء«راغلا لاق الا ىلع اوما رلا راطابراهسُتأ لم ل: تيمساجدواطازرُتلا

 !ننزتا وطبا اذ واو رباسصو لدحوزءهاوقو: ليثلا طاير نمار لاو نو رغنلامو نل نم

 هن! قنفات لوسرداةريرع نان غ تنوفا فذ ةدابلاتيفاوس اواو

 همه غو-

 لاف هللا لوسراب ىلإ اولاف تاجردلا هيمقريوااطتا رمق اوعجام ىلع مكلد الألاف ليو هسنيلع 1

 كا ممم

 7و5 0-1 و - وو سات 9 ممهمص 2 ع 29: و . علا

 سوق وىلعالا نزال وطينأ طوذلا و عاركن ءهناسا علدب د هفيشح ادا|طودهطو ذدطاد

 مدعم يك اذهامدوح 1

 حادسلا ىف ناهرنود هلوق

 ها ناهرموب



 (طهد) © ءاطلافرخت * لادلاولادلاوءاننالصف 7

 -0 م

ربات للا رخل عاصم #3 هلاك مامزق اماه خو
 

 عب هرمنا طيس الف طابا ءالارداونىف لابلا سما نالفىلانالف ب لاقو

 هط.2ولاق هلضتو هلام, نطبلا فل. نا اطخ ضرالا فط+ كا ذكو ا

 نطيلار هاظوهو قانصلا عمتجم

 (طلحد) تش سالوامئامرد ا رَملاتطْنَد (طند) ياو

 دب ردنالةرهجلا باك فرالا اذهىرهزالا لاف همالك ىف ا 0 اسد

 لس نأ ا ولاق تاقثلا نمد-الاهرثك أت دحوامولاق هريغ

 ثاطقدلا و قدا( طقد ]لرد ردت و2 ىلعا,ممناك هَل اهتمدح لام هو حاير و43 هب هبو وول ريال

 تلصلا بأي ةسا لاق ْناِْضَعلا

 10 ردصْفدازن 9 ا من 2

 - م2

 ا طادوتنثا ذاًداطءار نأ طود 1

 هطاذو ءالتمالا 5 ومالماط ملأ ديالا طأذ (طأن ( ) 0
 2 و 0

 ) اذا عاركن عدل ذلك هلاس عاد ىتح وكلا دشأ 0 ا

 8سو مس مع سا تت ص وو 25ج

 ليقوابحو اذ هحذاطعذ هطعذي هطعدة هم مريغنيعلاو ىنولا جيذلا طعدلا رخاذا طءاذلا

 8داس <  ةمص 825

 6 و ّ |0007 ةنلسأ لاك لصمو كلا هنملاهمطعد نيكسلارهتطعذدق نص ةىأ هذ

 ب لان 23 اوُأحوع مرضا اذا ىلذهلا

 2م 11 7 و ارم 2

 اغلا طعذ ىلا حمبذل' ةطعذلا ,(طعذ) عا طوع تومو بلا ةدازب طل كاذكو

 فامأأ اذا امل قدي سلا كاذكو اعل اطلا طْذذ (طفذ) اياد

 بالا هن بلعت 1 واه رسالة ذاهطة يمان ) رياظلا قد 2 طقذ) عا يعش كلل

 انههاباعثالا ناسنالا عوبرم ريغ غ ةاكتلا لّمعتساادحا رم وهدم نبا لاق 3 'اذاوهلافو

 وبلا أيس اهتم صخعيلانالعا اونالا نم قعامىردأ الفحاكنلاو هو اطقداهطقذهن : ودس لاهو

 اطل هرغ دال ريثكلا بالا قالا ارعالانبا دا وى طقذو نادذلا مودع
2 00 

 اظطقذدت هتطقدت: لاق 01 رصغل ع نع بارت ناطق دعجبو سانا نوبعف لد ريغص نارذ

 ْق ) اطمذ توساافنوكي ىدلاوهو 6 اطلا الماقالملق هن ذخ أ اذااطمم همطسو

 5 ىوصو نب سس سس

 قعطوضنلاو عضم وحد( طهذ ) رادخمالا عب رسل ىأدوووطمت ماع بارعال داو

 لاثم



 ااا (طدخ) ٠ ءاطلا فرح ءاللالضف
 ده تسلل 3 ا 1:1: دكت اهجح#و افق وؤت## احم ف عج دموع سسوس سوو

 )دوم ” اص :, ورع 7 تد* نودسدو -ٍِ

 عنموءاشن ندى ام سانلال 12غ لطب طيخلا اوكلماموقهتلاى ا

02 

 قدام الفلاش : ىدك نيدجأأ تويكس نم حرت يذلا طبات او غزا نا ىو نال

 سلا يجسد #ءةوك ٠٠] نمل دي ىذا اروُمن !ءامهلاوهلطاملا شو لاهل طبل طمش نم

 ه3 هورص دوم 5 ةس و مرج فلا

 دارأ م ةملكلادارأ اذاف ل لارا 6-0 3 طيح ةطدلناومرمأ نو ين اسبر

 و )و روس تأ جو د

 ماروك فول لشسا در ا ةط ويش اد ع

 م

 2100 دولا لم دانت الكا ده ىرهوادزو

 بالاول اناا

 لبان ورب انةاصولادَش 0 رطب بحي هلعاؤلا

 لني ضل قد دولة 0 ل ولاة ةئاوقإب ماسلا ىعدالا لاه لاقو

 ل طرلاكى م كئاوناطمخ 0 ا 0 دق ةوماعتلا ةعاجب 2 او طمذتاو لحلا |

 لاثالا رواه ا اع 08 اؤهبضاوخن اطبخ ددسأ لاق ىركم

- 

 طم 000 نه ءاط. كاع هللا بخ أوناطبخ م مولاة يبشاى راض تيب ذهو

 1 مع 3 9 ما

 سيك اهل زال صا ,كياوم طال نماهفاموهلاقد واه 2 اههصق لوطا هّبَحَو

 اريعينالف اج لاش ودودملا او رطاقت ااه ل بقو ب بار ءأ ءلاليالا ىف

 ىذا صاير لاقامهني نرقا ذاريعس

52 0 

 ل طاع ناك ل نكلو د نسا انضمي

 و هم 6م--و ا ع

 طخ اوهب ىطغتس ىذلا بوثلاءافلاو ما بابن نم سدل هن ادار ريسعس اريعينرةدلىأ

 وو 2007 ا ب 12 ءَى 1 م5 ه و
 طمحو قنعلا لد م طمخلا ةيسللا ءاط.خ همت واضد !ناط.> محلا ودار 1 0 هعطقلا طمخلا و

 ىةطيخناالا كيت موه نع ةادىأهتبقر طن ءنالف شخحاح لقد هما رلا

 ٌرمرواَقم لكتلا 2 رة بلا كرد سلا و هسه باع ص طلت ملا 2 ودعا

 ناك 00 هزع وام يوطخلا نسوا ركلاق عطقتل داكمالاو 0

 طاخلاقيث للا اذه ىلعنمُو 9 عاركل ثم سد لولا شا وزع وةطوسةظاشا لاقل كلانا

 ةمحلا طم ءوضرالا ىلع تاتا اذا لا طاخو ريسلا علمي وةريسرانساذا ةدحاوٌةطمسن الف
 نا قم 0 هس ه- - 8

 ةمرااو لالا كاوردملا طمخملاو اهشَح 7



 نيهجولا,ت بلا ىو رهلوق

 ىربنبا مالك ف نيذلل ا ىنعي
 متوهورخ هجوم هلبقو
 7 تفءاملاو ءا1دناوءاتلا

 هديفع*وتك ةثالثدح والا

 (طيخ) ١ ءاطلافرح « ءاملالصف 5

 ةعانصةطايناو عاركن عةرخالا اال كلش 3 ةلحروادحاواطَ كا اعاصإواطاسخ ظ

 بد دلا صا ىعيرعفلان هدوسالا طيشلا نم ضد الا 2 مك يتيح ىلاعت ةوقو ١ طالت

 ص الا طم1تاو ليطتسم اردغا ادوسالا طمخلا لدقو هّقدل ط4[ هيمشتلا ىلعوهو للا ا

 ىدانالاداودؤنا لاه ضم ملارعلا
 ىد 2 هد 959 ىو -

 ارانا فما ب + ةفدسالل نما الف

 (هلاطوذس رخلاودوسالا طسلناو ةرلن ع او امال نارك امهقصماونالاق

 ىلألوقوراهملا نءليللا مكل نيسبتي ىحمتةدقحو ض.سالا طمملاوهفقفألا“ المال طتسم
 هذوب تح اوُنوْلا طبل ل.ورهظوا دب ىأ ميسلا نمحال هتملف ا انيع ضاق ماما

 كلذامغا نيطعسكنارب_سفتى ل سوهيلع هللا ىلص بلا هلاق 0 ادعو لاق هب , الأ

 تلصلا ى أن ةصالافراهلاضاس و ليلاذ ف
 و دوس ةنآل ة5ةذسص )7 -ورص ١5 و <05 5 34 5 < 3 عرض 2و

 موك هلل نول دوالا طمخلاو 31 ا ءوض ضي الا طم 3

 م وور

 ١ ةاميلعحو ضم ا و االمخل + [اسنيىدعن أ ثيدسحلا فو مو“ :كمىور و

 كانا لاقف كلذ هلعاف لسوهل هننا ىل_دهقنا لوسير ىلا اجورجفلا د فعامهلارظتنلهداسو

 صا ديري هنكلوةياهنلا فول للا داوسن هرجلا ضايب هنكلو كلذ نعمل سييلاقلا ضير

 ”ةكلمم اة ريطرا 1 طوير وهسأ آر قودس اربمتلا طل ا كا درا

 للا سارا كك م

 ورق ضان لاب طرحت ىدح 5 دحاوة نم ىسن العقلا"
- 

 ميل معببشلا سرا 3 0 لسصتا اذا سمح نب الافق ىربس الاق

 سس سعد

 طبخ ئ هناك اهيف ضاسسلا لعجو نور ضاَسبلا ُّط 2 يداه ىلعفي اورلانوكتفلاقا ان

 4 وبما 00

 ىّأءاملا رمسكب طيش دي ب ةناعا دب عم بيشلا «سسأريف طيخلاك لرمامأو لاق ضعت ىلإ هش

 وس زو 5و «ىدمع

 لتناول هنال لتلو اموكناكداو بلا قراص سي شلا نأ ىعملاو 0 ىثو ىنورق تط.خ

 ه2
 ةحوتفمءاطئاواهرم بكي طا الا يش نعأ نيوجواوتملاكد ردقولاك اهسن تاك

 وه

 نلعت هاكح لطابطبختن م ف دارعلاق ةوكلان «لسديىنا ولا لا طيخو نيهحولا ْق

 سو 1 7 ةر

 كلذ, ب قلن م 8 آني ناو ىعناكوناطنشلا امنع ملا ٌباعل هاتي ىذلا لطاب ط.> ىلق 9و

 رعاشلالافانر ا وطناك هنال
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 لم (طبخا)ل" 2 ءاطلا فرح ه*« ءاكتال صق

 0 0 < مانملا نا : هناطيخ 27 تا رب نيحىَدلاَت روصا اذمحالا

 *مو هس

 نموا طوخ ةدحاولا نا مو لاب 3 تبان ندعكاط ك0 عرش #3 رعاشلا ل افو:

 هر "عا ذا شط ىلا مالا ناطرطحف ب ا رغسور براز لكك كا سنس |لاسرلا
ٍ- 

 2 ه2 - هد قس نب 66 < 2 ا

 دسعب ةنسقلا هدمت اذان وخغواطوةمنوذوان الق تطّوةةرداوتلا و هم رباتاسنا لت نأ

 لة طلو طول طايخأ عملباو كسلا طمشا (ديخ ) نيل دينيا ىلا

 لقال زر لا دش رعهللا ثان اهلا ودا 4 دب اوه لك |

 تار * يلا ظ

 امكءاسلا وتسلق اطومح م طبر افوكوهو ةطابخو انشد دوثلا طاخوأ|

 : ننكحالاءاقتلال طبخ اق دال نوكيو الا نوكس نا اسقاو طا هوب ظ

 8ورع

 نموماقلا يسرا ا لاك ٌلوركمل صالاول كر كلنكوامعد توق

 ءابتيلقنا لوءفمواو ىه طش ىفءاسبلاو تخف ءايلاناصةنل نمتنلا نا ظ

 1 مه ط ا ءاناطقا داق عبلرسك

 5 اا 3 1 ا 1 0 5 _

 ىلدالاو فذحت نأ اهل تمن. .الفءانملاةددهواولا تال لوالاوهلوهقتلاو قالا نمئواولا فرعمل

 تت سوو

 لعد و واولا تان . نمامأفماقلاو ناصةئلان# يهناقءاملا تان : نمناك اذا ةئالثلا تاه

 مى 0# 2

 سد ر مناد ولا ىفو نيردان ا 110 نادف ناقنورضف قول هلله كم نافرح الا ماقلا

 و نم 0

 ىلدهاا لدتملا 00 راسا, قدوو م سرفو لووول 0 ا

 ابل نه نع ةرمشم #3 طاير هصصامشم ىلء نك

 سا ا” تس

 لاك لا ا تأاما رءاهلا فخ ةطايفتادازآ وك
 و سدص# لك نمو نبيع و 5 -

 در 00 هك كل ام شماكدل_لاب :نوف

 ىىأ طايذلا سف ل مي ىح قاعت ةوقتوُةزالاا يأ اامهودن طيخام ُط او ا

 نكس وأ ءاهادبت تناك لالا روكا امهريظتو طا ا ويس ربلاوةربال بقت
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 اين ااودأ ثيدسملا فو مرقمو مارقور ردو لا -طثو طايل _ثمولاك ا

 5 زولأ ةربالا ىخسيذهتلا فو هالو قطا انوه طابا ارأ طيخناو
0-1 

 (عسات نرعلا داس - 2؟5)



 (طوخ) ءاطلافرح « ءاخنا لصف توب

 ىذلاوهلبقو عب رلا ُبيططماخو طمننالو يملا مالكلا وول ةطلاب علنا ريشز

 طجسواطوو طم هوس 1 طقفاح# ءاقسكلذكو حامد وأ ىبنلا ع مع راب مأ-ثذخأ ال
- 

 2 9مم س 2مءوم 2-2

 طنا ىل_ق مقا غ0 42 | وهمس اذا طنا يصب نأ كملت 558 5| ار ةيطجسل وةمطجل .واطج

 نكننا والام سع نعد اذا نيللانأ ة ةد_سعو رد دو دلك نمرملاوهلسسقو ضمامللا

 و 8.1 5

 لي وهذ م طنمأم_ثذخأ |ثأف اما و3 حل را مآمشدخ ان اف طماسوهف همعطوغتي مو

 هاا
 كلدكو حاغتلا عب راع م اا مالا ىدي زيلع هفقوااتحل مم مبقناكا اذاف

- - 

 رج نا لاق اًضيأ طولا

 امفاصواط لوا دال َبيرَش رم 5 ىينمتوكتنأى تح تنك أمو

 اطن وكيف اينو قدح شدشح ىلع عض م :ءاقسف نجم ىذلا اوهو طجنلبيدهل 1

 يلا رلآةبيطةطت 1 اطيب ضرأأو ٌصماحلا نبللان اء كلو ربان رابط
 00 مضى هدا

 ةطدللا مو هب وس دضدتخ ار تريسغل 06 ئهف اطخو اع د و ءاقسلا طجو تلطخح
 ساد س ساق 2 - ا 4 2

 لتلك دقو سلا طجوردهلعفلا طمتو

 وسو  هروو ار وسه- - و دب ل ياك سم

 اوطج نانونثيالونو شيام #* ىلاهونثرابجطمخاذا
 2 م وو 7 0 2 قص * :5-

 126 3 اناو رنا د اذ نماوأراذا لاوركتلا طمخعلاو
 4م -

 ةلغ رهتلاودخالا طمصتلا ىعكالا هاهم مختل ثامن 5 ترمكلالوقهنمو

 9-٠ س85 7 و هَ 7 سمو ى 42

 متم 71بان 9 طم #23 هاند اردتم مرةماذا : دست و

  00ل 57 م هدعص مو

 .افطللو 0 الامان شبد حو 0 500

 فيم ردا: 0 0 :1 با ا ديو
 م 2 وو

 د ج) اضأو طل ا ةيلعلاةرضملاوكريىأر رضصلا عاقل, في

 مسمع هس 8 وم

 الوةقر 00+ ةقتاءاعبدب دابعلا ثمل بطانذلاو اط.طانخلا ىرهزالا كي رك 0ع

 و

 نعناك امبضُكل كوه ليقول نسل لن .قومعانلا نعل طوذلا (طخ) اهلفعا 2

 لاق ناطيخ عجل او هعمل ىف ا

 4 نسا س 79 سس

 اا ابن تاكناو 0 اهلعأو قشمد فنا دل عل

- 



 ل
 ا

 ١ (طخ)  ءاطلافرح « ءادنالضق

 رايق مة للززايا لكلاب لجل لافولكويل< هالارألا مادرض طبلتا ثمللا

 لقوة لش رمل يقوريولاوهوئلارآلار رعوسفتلا ف طجلناءأ فلا لاو 1 لي نكي ال ىح

 زدسلا ل ثمر مئات لكنا ءاقلا لا طببتا ل٠ .ةو لت اقم مسوأ لئاقر هشة الاف طجلا

 ةءا ارقلا ل لارالا ندا ل رجالا ةفاضالار طمس لك أقاوذائرقو توتلاك لو

 نوك ةنأت ارق كارالارسم طم لعج ن موالى هفاضأف اا لك الا نال ةفاضالاب

 ةوف اقر ٍ طا ”ىنارعالا نبا ءادقلا هلأرق لك و لكالان مالدب طجللان وك, و نيونتلا

 ءاوشط مج وهف اج طم للا طمس قو هن 2 الود رقت ضاعت ادرس قط
 سس 1 0 هس 7 ةلمص اوس .

 ءاوشومدلح رس راسل لا امو عشا ملقم اوشلسقو ا

 طيس او ولا 5 .هللاو ءاملاب ُ :سلاورانلا هللا لمقو اطده-لاوهقاا وسو هرعش هنع ع راد

 هنو :داامااونلا نان عش دع عزتئذلا

 طاتوللا دقن ى واشملا 0 طاب «الا لاخي لاش ٠

 مماسو نناشد حاول 1 لا طاسإلاو لاك 2 فود ديفاغسلا ىواتلادارأ

 3 0 85 هم

 كارلا ا 0 0

 ح رؤورصأ 1  بيؤذوأ لا حبر عمش تماطل ة لما لورا

 جم نيم وم © ”تورسس هر و

 1 باش موحبولا كون لحالي 63 مايا ىل اءامراقع

 "ضرع س

 2 و 4

 ىو ىهنا عمن ماكتالا تعا ذاب و + اهشبورشلا ىوكي ىوربو

 ىكذهلارهز دل لاكو 0 وهف كك ا
 2007 7 قوم سا 5 دم وس

 اهر ورذاهلعروردممسلان مها هن 0

 لفت لا .دنعات اك دب رطىغل

 ه8 نبع 7 مك

 طامللا بهصلان ماها 03 افي نيك عمم

 ديت ١ نجا” ا

 هط4ئاة نحو ل 0 ةطمد تسل لاق كنت ةقسع بد , دو اهراتخاوُة دحاصراتخا

 هلا ةودع واوا عير لارذلا عرش «عرواكتسان ءتاعأ ىلاةرجلا

 5و موس 2:9 8

 نيدلاح ت بشل هى ىركسلا لاقو ةيشتنأل بقةضوجلافئدَست نا اهطجلنادنزو ؟لاعوة شمالا



 0 ءاهلاو

 ا

 (طخ) ٠ ءاطلا فرح « ءاخلال صف ليلا

 ىثريسعيلا طلطتسا و اهنابح لي طااخ اذا د ةقانلا لجلا هانم كاذكو اهعساجاطالخت عا

 أطخأاذا ىارعالا نيا نع ريالا هل الخ او نا ل او ىلا ااا لعفلا ؛ دش او 1

 أن نأط الفنا ىلارعالا نبا +.سغنءاقلتن م كاذل ءذوه طاخساوءامملا يبدد

 اضدأ نالوا هسيح صن نما رسهتقان ى عدي زايفالع نمد خافرخآ ارش جزا
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 لسيف امئاذاد 0 هل ويف هبط بج راادخأيفهستقور 9 لسور ليل النا

 افا عل ا واطالخ ا هطل أ دقق ريع غو أ ىا رلادلدي حاب 5 ةقانلا ىلع

 نبا ل ووك ادق لسقه سف: "اقلتن كلة لها لفنان هس مسا وهف

 ىلاوما طاش ىل ارعالا نبا م ءللامك 1 انمساذا ةطلت# ةقانو طاع 2

 اعجواد_>اونوكيراحلا ب لّقئاوبحاصلا طبلخلا وعامل ناريج طاشتاو ءاكرشلاءاطلتا و

 هيلعدامشتالا مدقتدقعبجاودحاوا ذأ داناامث ووو ناب ربرجلوق هنمو

 حوعىلع يطل ىدلا مولا ماهسلان م طانلا و طاخلا ناو ساما هيتماجلا طال_خألاو

 لذهلا لفتملا لاه سس "ا ودنا وحيوعتي لازبالف

 طايللا ةكتاعجلعلا فوك طلخ رعبا رملاءارشصو

 تناولاك * تاساو هاذا طماحَو مها تنأ و 1 ةرعالا نا اهد شن ىذلا ببلاد درسفدقو

 دوح أ لوالاو موكناوحَوعيلايالىذلا حقلكتنأ ااتاوادنأ ميقتسنالكنا ىأ طلو ها

 ظ بلعُت هدشنأ هلوقو طالخأ عمل او قمحالا طاداو
 ىو هم 03

 ةليع 2207 ا 03 اعز ويب 30 ب

 دالاس _ 4 ١

 ىمدالا تق ةرلاىلا َّط ال_1ئابهدهناكف ا تف را تمكن لاَقف هرم

 بسنلا ال امهد> انالوقد- 5 : طلخ نالفلاتي .طلللاو بأ الو بست هلفّرعيالئذلا طم

 ىّمعالا لوقىفانّرلاداووهلاق.و

 حابسُمتلا ةيلعتباان سكأ « ١ اراقب لَ اوقيامىلانأ

 جاونلا لوخدمل لصآلا فوحر 3-0 اخو ةرهاعُباَنا دبل

1 - 
 هم رىهصضاع 2-80

 هقرماومدمت نميسلاَس اودع دحمان ذهابها هقادارأ

 رطنهءفولاف هنمتلدسض اللا ناكو هطرتخا لالا ىلاح وفا ا ات اوغلو

 هضم ييدود مم ومس اسومص وم 5-

 لاه لئأو طخ لك أ قاوذتنج منجم دانلديوابس لهأةصةفلحوز ء هللا لاق (طخ))

 ثنللا 75



 نكن قارب

0 
 ديننا 1 تب خ

1011 

 مم عمد هالك ماي نوما اوتك منال مهراعشأ ىقكلذرك امغاو :
 ف 1 :امق

 هام الاي ل 0000 5“ الع «ه وع. ع 8 م

 0 تقراتد.ةالوةفدرخ الءا.ثولو َبطرلا لحن ادلب ادرو أ دقىذل ا ل-رلا لجرلا قاب :

 ا 17

 1 (طلخ) ٠ ءاطلا فرح « ءالنا دف

 وس

 هصزمهجادخأ 3 بأاةاد ماد ادعم نيبلااودجأ طلخا ن ذآ

 0 هم2#

 اما ىلعهعجب ىف ىرخلا 00 #* اول مانيلا اودحأ طلخا نأ تا
 م9542 همس ه2 وصب هس هر ع

 طا ةريملا نب قرر د مولَتحجلمحب رواش لئاس
 ا

 ةفتحو لاق كلذم_هءاسم_مئاطوأىلا اوعجرواوُف رفا ذاق لا مسمن عقتفدحاوناكم

 9 تماس : د ل مو و

 أ نوك بيلا سانا طا طاخلا و ملانبادح وزرلا طيلخلا اور !ىنعي اديأوإ ثم قانا

 ةطلَخ ىف َّ 5 و اناس تاب قلي ىدلا ن - 57 مرا دمه ' ىذلل

 1 ىبارسعالانبا ىكحو كلذل5م ىفاريسسلاهرسسفو ماللا مذنب ا ومس ىكحو

 دضتأو طال
22 

 اوم صو ١ هدمه م ىو وىوه  س

 اكل مث هتك م ا يشك 5-3 000 ياتو سا

 ىدتلعح تدشن او كارا لا اا ُنيمص لاما قامو ها تنأ لوقي

 هلا ةيبحم| ملأ نو ديرب ىلا نم اهل لوق:بر لاو تلسرأبالذبب ترو ةسقل نبأ

 95 سوم ىو دعت

 0 ا اا ولئاَبلا عبي كلاهداب,ْاوءالاهد و رو قمم

 ااا ذندم وأ حاسلا جامتلا لاقف نمش انا طال لئاد جل اقفءاطلا ىلء نيرو

 هس ميمسدوأا ممعءو مس اس ووو هش مودرزره و<

 ٍ؟طداخا نو طلخ لحروو)_ةعد_.ةىانالف طامخاو كنزوجراب فزوجرا طادتالىأ ىنأ

 8-ه

 او لاقي ل طل ا 2 0 1 نءلعلا 0

 0 م 9 س

 ضاق 4 هي هوس ىلدملابلق طلاخ ىأ 1 اللا نم .ناطيشلا عحر .ر وة 0 لا

 مهو وق نمل 2 .هميسملق طلاش نكلو اواو وا اود قنأ سائلا طرا ربالا فصي

 مف َلابئدلا طااخو 7 اطالخءادلا هطلاخو ل قع لدتا اذا ةطلا انخرط عت نالف طلو

 مي طال فءاشلا لهأن م اولي بتذلاةطلاخع طالدا ثمللا اهيفعقواط الخ

 الخ ناوين لاق 1 ايي ام تسوي د ثيدح واله ل أ ةطااخ ايدالاو

 حرا طلاخو داغسلا نسعي اااه رين اوأ سم حجاخ اةيطخىفوةطلاخن أ ع نمعامباىأ

 ق.عوفتككو غفااطلدناو
 هامهيلا قالهملا سائلا طامخلا

 لدصالاب اذك نمضي هلوق

 هأ مل



 (اطلخا) ٠.١ ءاطلا فرخ م ءامنا لصف 0

 ْ محب .ربال هناقهبض رق ىلع ةدايز هنمدخ انامهدحأ ل ىلع ل ادد هووسأ أب هل اوقف و

 9و 2-5 -

 ةطانا نا ىلع لبلد مج -ارتلا قو ةداءزلا نود محاولا ن هدصخامةهق هل. نمذاغاو هكيرش ىلع

 و :نوكينأ طالختا قةدسسنا هرم ف ىذلاوهءلوةن نمد-ذع لاو مالانامعأ ازاي عم مص)

 درنن :اشابنم قدا ذسخ ًااذاقنؤعيرأ ارح . اللون ونام امهدحالةاشنورشعو# كي :امنيطءلخلا

 دح ناو ةاسامادرد ."الا ىلعو تاثوداش هملع نوكسفةاشتلت نيديرالا برع نيناقلا ب حاص

 ن ف |110/ يؤدالا رع نواف ماس ترتسإو# ةاسةق ال اوني رشعلان 8 مقدس

 00 د د

 ليم ”تطسستا شياو يدل ا 20 3 00 ةاشاملت هملع

- 

 و 5
 يل

 اطالع فانادحلاتاص #2 ازا عثو 0
 : يا 2

 و ا موطل انضموا 1 لَو هلال جرل يحول ادم تاونااعولا انو

 | دلتا اريك ن اولي زملاف هلوقو ةكرشلا ىفالا نوكيال ليقو سجن !سيلخاومداغلا

 رسكلة و ةكرمشلا مذكلا اهيل واع انا نوكيدقوهديسنبا لاك عجز د_داو

 00 و ا عجباود او مسه أ يذلا وتلا طياطناوةرش علا

 0 اوصال اود طيلختاا 3ع رعاشلالاقو :؛ دع اود رس ميلان 2

- - 

 باهص عرب الاف

 اودعوىذأ حالا ىدع وغلسأو « اود در افّنبلا اودحجأ طم اى نا اوصئاككاملانمسريىدعهلوق ْ ْ 200 د لمملكلا
 م ههأ 6ك

 ريكا نس اتباع عامر عش ندةعا4# عملا اذهىرب نبا دشن ًاواودرفت اقىوربو ها هلع
 عا

 سس )ورمو ةثس ءو قره دع

 اورطنتاالو اوداعام ل * اور كنب افنيبلااودجأ طيلخلا نا

 7 7 4 0 5 ىلع الاء ذك اوبرهلوق

 اع يقل م ارَدَك اوبر هو امتد نيبلااودج يلا نا ةداسنا لاق و 0 لو وتلا

 ىرع ني سَملاكو ل ءابلااوبر سوداقتلا
 8 م م

 سراي حاد (كفوع حاتخاو * اور تاقنيلااودحأ طملخلا نا

 يطمن نيسحلا لاقو

 او ممل فورطت .لواونان #2 اوك اقنيملا اوذجأ طئاخنانا

 0 9 ف - 2 9هءءو

 اوفرصناذيآقوشب لوعتمأو *« اوفدشنافنملااودج طلخا نا عافرلا نب ١!لافو الة-افنيملادحأ هلوق

 / نيبلادج[ طم دفان ه0 تن َر 58 ب كلتا نيلا وس طالق ناتو همست رنا ضرع لاو ا هل

 نا



 خلا جالس را ا د
 دك ارا اوت م

 - (طاخ] ءاطلا فرح < ءاللال صك
 ا

 ولون اناعاهيفف نب رشعو ةئام لعةدحاوءأشتداز اذأف ةدخاو ةاشاهقف نت رمدضوهَم الغلا

 ”يلماك ٌةنسءاطلخ اونوكي لود ثنوعب رأم ند حاو لكل نير شعو ةئاماوكلمر فن ةثالثّتأ
 مهنالةدحاو :اش ميلعف ةنسدحاو عار ىلءاهوعجوءاطلخاو زاصاذاف ةاشمهةمدحاو لك نع

 اهكلم هتك اش ملعنافءاطاخ مهوتاش نوعبرأ منع رغن ةثالث كلذكوا وطاتخا اذا نوقّدض
 اريثكن اول وزع هلوقو مغلاورقيلاولبالانمىئاوملا ىفءاطاخاريسسفتاذسهف دحاو لجر أ

 نيذلاهاكّرشلا امههءاطآذن ان تاحلاصلا اواع واوئمانيذلاآلا ضعب ىلع مع تسل ءاطاخلا نم

 نععلا اوطل تأ اضي أءاطلخلا نوكيو لاق ةمسقلاالاهيحاصكلمن داقيفاو لكنا مزيل

 لكب>اصات ا ةرمشعا مف نوكي قلك بعت نفوكب 5000 ةأم ريما نيعلازيسمتملا |

 مهئمدد اولك واعماهيقسي د واعماهاع لدا عا ارم اومن دو عمدهذ ةدح ىلع ةنيبشأ لاا

 ردم الخلا روالو طالخالاضي اك راد حى ةورثالا نبا هراكضوهتمسهلام فرعي |

 هتاقح عنيل فو ًادرش وأ هريغلب الإ لحر طلك أدارملاو اطالحو ةماعلا هطااخأ
 8و2 ممم

 ََق قرن منيب عم الرخ ارخ . الاثءدسملا ىف هلوق عدوه رابعة قدما رمت 22

 رفة نوكين أ كلذو طالطناو هف قرغتملا ني عما مأةقدصل يدش عفت ني 0

 اهوعج دامه ذا مهندس 3 ولك ىلع >ود_ةف ةاشنوعد رادحاو لكل اليم

 ايناو لعل اوناكن رشنانثانوكم نآف عمجلا رفتامأو ةدحا وةامشالا اهيف» ملاعنوك الا

 نك ملف امهنع اك رفق دصا لامه ًاادافءاسس ثالث امهلامفام,ملعن وكيف اشو ةانةئاماميتم

 هسا لاك لام لات ل وقدصمللاذ هنباطلا ىفاشلا لاق ةدحاوتادالادحاو لكىلع

 يدق ولك صاخب نألاملا بره رةسشخ رمت دسلا لة ىاس لاًةيسْشَح نايس

 هدمت 2 م ةظالناذا ىفاشلا هدم ىلءاذهلاكقدرفتلاو عجل نيش لاهل ىفَتدالدا

 رثأاللوةدهن اكرثالا ىنذل طالما ىنث ثيدلا ىن_عمنوكي وهدفعاهل رثأالفة فيتحول امأو

 ناعجارتيأمهنافنيطيلَحن 7 امو اضيأ ةاك زلا ثيدح ىفواهريثكتو ذاك زلا للة: ةطلا

 امهنب عحارتلاو - رشلا هلام املك ىذلا كي هرمشل هيدي ربو طا طيلَلا هيو دلايامنسوتلا

 نعىاسلاذخأمف طاتخام هام وترقب ونالثرخ اللود وةرغب نوعنر ةداتم ايه دخ الات وكب نآوش

 عيبتلا لذابودكب 0 * ىلع اه عاب اننا الث ةنسلا لذا رفا عت نيث الثلان 2 ونه نعل رالا

 داو ملاملا ناك عوسشلا ىلع بجاو نيّسلا نم دحاو لك نال هد رسل



 (املخ)  ءاطلافرح ب ءاننالضف 0
100222222222222 

 تما ناكوالامهسبحاص ىءامهّدجأ ئةو اعمى امدقتنيلجر نأ تيدسملا فو كلذ

 هدءعءو 253م 5

 ياليل وْ ,رظانلا ونيعماسلا ىلعابمسنل فءايسنالا طا ىذلا اريسكلاب اطال اناا بلفال و
 ىو

 هع

 امال اهبو 5 طالخلا ةكوكعي نم م ردح رشا يلمث د كنأىشاوملاو سانلاو ل و طالتخا
 هب

 0 هو و سوو 4 ل -وعو تاومؤا 5 هاكر
 كلدْنمْىُسادحاوالو نوطلتخم نو عمت سشابوأىأ ىطيلخو ىطءاحو طماجلو سانلا نم

 وه سوم سوو

 رقلان م طأدلا وهو و هيلدا لقلوب ديعس د ثيدح فو

 دو (ثالعو أم تةلط ىفالاقف ل دجردءاج ب رمل ثءذ د حقو ىسعاون نم ماما ىأ

 دما: نمد * اللف ااهيفعقوىتلا ضل امسح الأ م ارعالالح ل الفان |ام لاق ضْئاس

 5 ىف مولا عقوراهضمبفاماحو ويا ضو الال_- 4ك ناك امنال

 لاقبو هيفداسفالا مالا ىف طلو مهرمأ مييلع طاتخشاف طالت ىا يول 0

١037 

 ىايعلا ادشنأ اوىل طلح ضد هم مآزاوإذا قا

 يندر و يهمص# س

 كلامج ا و 5 + كارغل ليا ديل مي

 , ا يع

 11 رش ونورا ظل يس طلتحاو

 حى -

 ةقدصلا فقانشالو الخال لاقل سرميلعهتل سونا ثيدحفو ىَطلُسْلاًةيفماللا

 ةمملانيشلابود قانش هلوق
 دسعوبأ ناك ى رهزالا لاق ةيوكابامتب ناعجارتي امهنافنيطيلَخن مناك امرخ" اد هد>ىقو 1

 ميتا“ هي
 ص 5 < 9 7 0

 باك ىف هريسفت دوحب م ههتبو ىلع» 2 م و هشت ثردخلا بو هرغراك فثي دحلا اذ_ه د

 نيطماكنانأهمفد ”ا*؟الىذلا " هفاشلال اق ايناخلا رسفاموبخ جم هريسؤو لأ لاومألا
-ٍ 

 مغلا | يفيجتلب ننس نيل ود ,ىساملا|عمتش ٠ ناناكي ريسلا

 ا لاق :وسلاب كب هرش ىلع عجرفاهتقدسص 2200 ودق امهد_حاأدبىفلب الاد وتف

 د ف ةرعنا اوامهتشاعناطلاخن نيلح 00 اوكيدق و ىفاشلا

 ”<وو 02-7 نمثل

 اناك اذاف ةلطاتا مس اون نوك واعمابقسي دوأح رمل واع هريىتحنيطيلخ نان وكمال و لأ

 نيظ. اًناسلفل لوك وأ أقسو حار فاك "نة تاو لاك لاح لكب د->اولا ةقدصاقدص اذكه
 ني يآ

 اطاّتخلا ينمو لع لوحي ىح نيطيلخ نانوكيألا لاق نينثالا ةقدصناهدهيو

 لضوىنلا نأ ل ”الذرسفن :وىرهزالا لاك دحاولاّةاك 00 لاحاذاف

 اىتمرثك ؟كالماذا كلذكو 5 ةاثلوملا اماعلاف ةاثنيعب رأ كلم نه ىلع. وأ سوه بلغم

 نيدو دوس جموس جحا عبرت سد بع م بوم ١ هده وتحل "



 1 (طا+) ءاطلافرح ,٠ ءالنأل ضف

 .٠ :.  2 4 1 3ك١ و 5 - و 3

 ع دك هدو : 3 00 3 ١

 دشناوىارعالانبا نععضوم ططحخو رجارل حر مسا طاطخلا ساحونانراقتمءاخلاو

 و9 ةاء< 5 وه هع« دم دوس ريةرا اى #7 هس

 ددو أامناكإ دل رخل قف 5 د و تبقال نك الا

 و هم يك هه

 دصعمى | هن "نةلش مهاوقو كوس ادامه نعمة رمال اذه ىلع م لاق ردا اوملاقو
 ص و

 طفلك طنا نهاضب 00 وفصتنا هانعم وفاع .-الا ةطخذخ ىأهطحْذح مهلوق و دنعلا :

 كك كيلا يلا 598 (طلخ ) هتتاسع ا دابض اتابيواو كالذمسسا ل طقنلا عم

5-0 

 قا أدل و هجزاماطالخ وّدطل انغك هلا طلاخ اطل تاو“ م 52 طلخا

خأك االألا نم عوف يل طال دح و طاكلاو امال اها يعج :وءوذلا
 طال

0224 1 

 اتصال ١ الخ هلاماشلا ع عضن :ناكعضملاب د ناك ناو دعسكد ٠ لح ىف و 0 ةوعءا 3 !

 م هه

 متناول |قرووريعشلازينولك ًَن ,اوناكمهناف هس ودفافدل ضعبب هضعلمل هون

 : نيت فاعلا ن نم 2 لاو يوم ُّط ل1 نيتوةعبرالا هزم ناسنالا أ طال ًاومهتجاحو

 0 ًءء

 5 را نأ 4 .اكناورزاسو ال م طلت طياخنملو ناطاذنيتو نيطاضيأ داوهشو تقو

 نعى بانة مهلا نبال بقر نا نب لع ىزعل وكلنا

 راسن ”امأوى :رهزالا بل 2 او ب نءوأ دب رو رقنيفُ صني عم نأ اودو ةذيئالاؤ يطيل

 وأريسلاو رقلا نمد: نارشوهفهب رش نعى سهنلا نمءاحامو ةيرشألا قءاج ثلا نيطمخلا

 نعىهنامناو اعمبنعلاو بدزلا نموأ اعمرقلاورسبلا نمد امدب يبس زلاو بنعلا نم
 نسلم اذ اوزستقلاو راد عر [كتداك والا ى تاتا عاونالانال كلذ

 ةماعود جاو كلاملاك هيو ثي دمار هاظباذ_اركس م ناو هعرحتملا موق هذ ْنطَلَخ
 اهتود-دعبدب رمش نمو ةدحاو هج نس اوهفهيفةدشلا ثودحلءقهي رش نماولاف 3

 عرضلا اراعرلا ف صخر مهرغو ركسملاب 0 ”ونيطيفلا برشني توج نم اوهف هسيف

 ةقدصلاةنامخّنأى قعد عفاش لاعمال الام ةقد#ىلا تاعلاشامثيدحلا فو راكسالاب

 7 ََ س ا 8و-

 ليهمت ىلع حوغىلقو اهنمئثىفةناكنان ءلامعل ردت وهل دقو اهب اموات لاملا فل
 ت2 و 570 5,

 اميل طدخلاو طيلخا نمىلوأ د رشا ةعقشلا ثيدحفو هلاع طا ل بقلب ءادأ

 وظوقد راغلاو بشل كلما قوقحف كراشملا طيلقناوعوبلاف راش كد :زلاراجا

 0 ا

 اذكطاطخ1لا ساحو هلوق
 هرظن اولصالاب طيض



 لصالاب اذك ازتعهلوق

 (ططخإل ٠ ءاطلا فرح « هاملا لس 1-7 35

 9 020017 و

 يردن دوت وظ تعور 5000 5

 ل ا ورح ا 2 ادع م 5
 رومالا ىلعمادقاو لهج ىأ ةطخهسأر فل بقوام سغ آى اهطخهس ًارىفو ةماقتسالاو ىدهلا ىف

 س و هد ى” و)

 لاخلا ةطلناو هنأ أرب هنمحراحيو همر حلمي و هيايشيالدنا هاد ميال لع شمس تلم

 اذا كلي ازنيفو نالفءاح سانا ىلع مازتعالاف مهلاثمأن م يمال تكلا مالاو

 يا مداحب درعلا ماكر هش ارفلوقت ةماعلا رايلع زعدقو اع قوءاخ

 ىو هلو
 مل جروهباذع تبا مالغعلا طتخاو نساك مقالا طخألا فا ارعالا نبا طمدساو نلف

 م وس 2 وو سس

 هنا ع قشلاىف 0 زاع 3 ءادطح خو نيفصتفيسلاب طخ ل هد هزل وفسلإتططح ولي ا

9 

 مم :ةليقد حان آلا ”هليضُ ضعن ىلعم ءوقلا ضعبلناك اذا يفمالا لاق 00 هريخم ريع

 م2829 و ىو و ده

 دشنآو ءوسزاع تناك زنع مسا ةظخو ةظخاهريخ ىَرعمهللا
 و مو)و يدس 8ثسو هةههد 5 سم2 و 7و-ةض وس م

 هدف بما .مد هطخ تءاددق #23 هميم اس بلكت ع ندع وقان

 همك ا ىي د7 هم

 ضرأ سكا ثدللا هعل اد قزلا تق لاعب ةعود مةمف سو هيلعامشدو تادنادت, 2. اسهم

 الار و مقعلاو ف مطتلا لا كركنمو اطيل يال ليلا كار روسو لاق َناع

 نيران ندا افسح لنا لمقو م ف يسّلك لله 3 وانو رصلاف فاس ب طلو دامس

2 

 تسبلو سانقلا ريغ ىلعو سايقلا ىلع نطو ةيطخ حامر رو طخ )لاقي عامر رلا سلا بشت

 ص راد كتم اولاقا6 د هلانمانتا لمع هيلا يلا ايما :ك,.]و حامر رات يدع طللا

 للا ةفينحو)أ الافو دسنهلا رمد ملا لم< ىتلا نلف ص اهنك اءئلس كلان سلو

 نفاذ رتهلاونب رجلا محلنا لامن ذو- هما مسالا 7 ارو قي وهو حامر رلا

 هئرجرأاك دقو بزعلا رك تان مح انزاوهعتلا يقفل دلو دنا ضر نم تءاجاذا
 هنامضقرعاشلالاق اهراعشأىف

 ب 5 سرس 5 هو«

 للا اهتباسىآلا سرت #2 ةصشوألا ىطفلا تشب لهو

 همس

 عضومانقنا ره ىلابوسنلا خرا ل ىلتطلا سخان عرزماتيدحفو

 7 تع 92م 04 7

 هلوقو هنموةتف ةد_:هاادال 121111 ببنت عش طةخوهو ةماعلاب

 ك1

 ف

 - 2و

 : ىم اه ينزناذاهنا أ رشح "ارونم مرمصت و ةطللال صين أءذهنا مايل ثيدحفو

 ُْ ظ سوهو حمرا ذ دب 0و ةسطخ تاقامزالاه-اةبسنا !تلعحا 3 طا حامرلااهيلا بسن

 و



 ١64 (ططخ) ٠ .ءاطلاؤرح « ءالألصف

 تسلسل

 ةطشلاو ها 1ع 00 راو ططخلا اههجبورا دع هلع طخوا_عضومرعتاذا

 نذا اذاًكلذو اهيفىدي ,واهرم أ: كوامبريغ ضرأ 1 لسجل لها اد اال كل 1

 اهل ذاك مهل نك اسمهيئاوذ اودحنو ةمدعل عض دومقى ر رود اوطتسمت 1نيإلا نمةعاسهبناطاشلا

 و

 هلع ىلع يدر دصم ىلع سنع رخال ةطخلا نم ءاجللا ترسك امناودادغب وةرصنلاوةفوكلاب
 م 7 نإ هد 5

 هال دن 2 كرا 1 - هلال معبر

 57 ةمم هس 529 مد

 هد د دما ف اهكساططخ دف ىطع أ لسو هيلع هللا ىلص دلا ناك مثلانف لاجل نودنوططخ

 ديردنب 'نعربابا ىسو لا مالاومف اح اللاحرلا نود نولاهلعؤسبع ما نوم مصل

 قدر طلا سكنا لاق نالفىد اذه لاقي اهربغنمهسفنل تى ناكّملل مخ لايم

 رد اد طنا ٌضرالا ليما 000 ارولاق طدخا اذهل لاش

 م موءو -ٍ < <

 ىلا ىهل قو نيةرواعم نيسضرأ ند رطل ىتلا ضرالاةطرطآلا ليقو هرم الواهوحام

 :ةاط راكم 'قفاهدبب هناا أ لعح لحر نعل دس هنا س امعنبأ نعكو نواس ١ طم

 ىاره-هلاباقع ا ر واخلاق ٌتعاطالا اهءوئمتن طخ سامع نبأ لاس و 5

 نب رطغل ىلا ضرالا ىهو ةطيط1ٌ ان مول ءجاهءون هللا طخماور نمدسعو: لاق رطملا اهأطُخأ |

 اطئاطملا د راو طيلطلل| يع طئاطملا قرت ىف[ ثدي سوو طن اطخاوءجنو نيتروط# نضرأ |[

 ةفاخ نينايمولةدسعو ادشنأو

 اننثام طالمملا راَوَم ن نعش « اطئاطللا ىلعتحت صالق ىلع

 مصمأ ةطيطخلا فاقع كر 0 ادماع ارا ىرزائاالا ثيعبلالاقو
- 

 ل نذل يعل اه اهلامس ع 5 انوا ةطبطلا تالق تيكلالاتو

 ةضيضألا كل ذكوءاملان م ةنقبلا ىو رات يجبلاعتاورب كادر رتل تلك مبتالقلا

 نياءاكحامامأ 00 الاقا ةواجيعفت م نبعلاو ضن عفت :ماهلامسوءاملانمةس هيلا

 لص ناف نيل هاج ذاع لل ةطيط مزلا باين ال برعلا ضعد لوق نمىارعالا

 نم هشام 0 .اذنيضرالا 2 ةطيطخلا نالّلذلا اهراعّداقر طخ :ل تلا ضرالا ةطيطغلا

 همو2

 لالا دقتها ايلوعلم رمد و 6 مخ ضرأ ةغدحو أ لاقواهشح
 7-2-0 < ساس 2 فل

. 
 هوو و 98ه 0 د 4

 ا »* ا

 ْق اذنك ليف ىلع هلوق

 سوداقلاحرمشو لالا

 .ماللا د_ءنامل طقن نودي

 ترمسك امناو حامصملاةرابعو

 ىل_ءتحرخأا_مال اجلا
 بطتخا لثملعءةفاردصم

 قفا وة درد ناو ة طخ

 هيعيفت#ه سسك ها ةيرق



 مضلاو مهلا عضبلاهلوق

 سوماقا ىف عاجلا عع

 هريعغو

 ةيالا ىف اهزات-١ هلوق

 ها اهراثخا

 (ططخل)  ءاطلافوح « ءاحلالصف 6

 ٠ ثالاق ناسبلااعرمسأ ١ ناب عب ١!لو ةاعملل لوش 00 ا ا و ةحارلا

 لاف ةحاشاع ءاضق ةريلاةم العىهفدحاو 37 قفط وطشللا ى ءزاللا اتاذاف سامع

 مهدع املثا اذه ناكو مكْمالا زاكلا طوطخ نم قم ىذلا طخلا كلذ ىهعست نرعلا تناكو

 نوكد لوقيو ىو ا يغشب ن لع برضو طوطخ ثالث طخ نأوج ظلنا وذا لاهو اوم
 هسضسانللو فو معلما اراشملا طلنارثالا نيالا ةناهّكلا نمررضوهواذكوازكسم

 ريعضلاهءنودر دل هوماسأو حالططاو عاضوأ هب ب ١ الاىلا هيلومعم وهو ةريثكف ناصت

 هزغمملالسوميلعهقلا سدت الوسر يبه ابا ثودحفو همفنوببصبإما ريثكو هريغو

 هر ميرا ماعطلا فذ طاح ا اريديبطمتا ل الورش 00 تاق لق ماها

 ةمكهرع ”ةلههملا ءاحلادانططفليقو هانا ١ئ ايس دوا ل اتنللا أ

 0 0 0 د ادد ٍ .راكمملا و هد

 مهل او لاق كلديهمدشتلا

 ه ىف < هع 5 © صور سرع 9 ةهعءوٍ

 ّ ١ مالقير .طلا فنان كك بعل دع اطخج ىالحجر طم #3 فركاك ازدنعنمتلبقأ
 مس مس -

 ف

 الخلا يراك داذكو اهنا, ضرالا ادع جلا شدولا ارقي نمء املا مب او

 ربو لمرلا ىف هبا طخ نأوهورح اا طخ كلاوديو «ىحأ فركب هب ناك اذا ضرالا ىف

 ةمرلاو :دلاك رتب مهعبصابا ما يف ءاَطحَط ضرالا قرجازلا 1

 هر وعلا تب #2 نع لي ح ىلامةيشع

 - 70 0-3 2 4 َّس 5 ىو 9-8 همه

 تراص تحاول لش و وظطعر ةئلذكر ط :ولمخ هيفططءاسكو ططخغ نونو

 لارا ةقيرطالمسا امناك طقناك ةيليفكاو رادع كنا داي خا زار ادب
9 - 

 6 ةرطلاطلشاو طوطقلا «بلعىو و دوع طالما بولا ءاحلادب د ىذلادوعلارمسكلاب

 لدم نيةمالس لاك باعث نع

 ل <57

 بوألا ١ ططادا اودي ندا د هوا ا

 م 1 1

 ةلطللاو اطداو يا لاعبو !ق وا | اهطخ عدلان م 0100

 اهيلعرمب ”تأوهؤاهلتماو اضفنا اهلحد_ةوكلذلب ةلزان اهآرني نأريغن ل 'ضْرَلا

 م م :
 د طخ نالف طا ةرصبلاوةفوكلا اعطت هش موارادأ م اراد ا دقدنأ) اء اركان ةمالع

 م

 اذا

١ 
| 



 الزر يدق فاس 1 سل 1 ا ل اا ا نا ل اب اا لم ل ا د جا ا تاتا يد د علل ا دول ل ل ا وح ا رمي علا
 35 7 ١ 1 5 6 1 قفيوخبا ١ 2 5 20 د اا ني ل

 ١ 5-- 1 ءاطلاق رح « ءاذئال ضف

 سمس سنس 9 6< -ءاهّ ردع سو 7

 طرخ_>او طور مسعع . طراشوب بوك نألا حعبالا ذهول .ةنبطرلا لك امرا

 كلذكو هاشمى أ هينا ةورا سؤال لاف ىدماًداسنالا طر هطرتو ةبادلا لدصتتلا

 < هس د ه هر قا هم هَ 2

 لاك طرقت ل-ةئلا هطر تيفو ان ف كاملا ا ىذلاوهو مرار اجواطير فك هطرخ

 همس 9و 2 ود ه بوم 00 00 ب

 3 0 وقلق لأ * ل ع
 و 57 ةمعو و 8

 "70 هه

 2 نمت: تركوا لافراد

 هه ه ٠ صصص 1 ٠

 ريغ قلصالا, ادت ةمدهلوق رداغُذ!ثعرو لِمٌعطَد ةمذو #* هحانت مكرو طب 0 رتب

 حرش ىو لاذلاب عضوم | ؛ : 2 5-207
 وهثءزوءارلابسوماَقلا نراك يب ذلارداّشلاو ثيل للون ةظوقن شار طرا لاق

 مظعمىف ةئلثملا ءاشلا فل طم هد طلال (ططخ]) تنسلااز_هقامم فرعا الورومتل 5

 سوماّتلا حرش و عضاوملا|/| اطلالات * لاتفطاطخأ لع حاملا هج دقو ابوطُح عجاو ولا
 ررحونيعلاو ىازلاببعز 6 0 هي ل 1 ري وو) ءم

 2 0 ور نبهقلا دبع 0 اهاكدالملا ثمسغلا مد مد[قل ارطىئأض رالا ىف طوطخالكلالاشيو |

 هعض#م هيك

 ةطمطاهدحاو قئاق لانو طئاطأناكو ول ةرلا لسالا- ك ثايحاهيف سماد ضرالا هدف 1

 هدد لطتالو طخ كلذ زل لاقي قل رطلا طدكتاواوتماو اطل قاتلة قئارط غد ْ

 براس طشتااهأن رسول طلخا ن عاج ىذا هليل ىمذألا ص القلادوُدُص

 م 1 ا 0

 ا هلوقو هريغوأ اي هنثك خص وشل اهوى معلا ١ طَشو |

 ل 07 مود 6 6 سوص عي صح و ع 98 سم

 531 اهموسرأرف 29ن 6 اتعب طخ دعب تدصآف

 يآ 9 3 1 ا

 طبطخلا بي دهتلا رهط طيظْملا و انننعد 2200 ارغقابتخهب دعب تهضأفدا مآ

 هم س2 عت و

 لكأس ةنايكيللا شيلا ني هوس ةدهسباع تطمح لوق ةريط_تقلاك

 هلعلْئملَ خولان ما بنالا نم تناك لاَقَق طخ نعت ومدا عبق لمع ىلا

 ناو 0 سايعلاو ا ىورو دام 0 ةراكَلا يدا ةاتفس ةباورفو

 لاه سانلاهكز از مدق ل ءوهو زا هل لك اوح ابعنب لاك قرطلا فلاق هنأ فارعالا
 نإ

 ىراذخ !ىدينمبو كل 6 1 هالو ةلفان اول مطعم ىزاخلا ىلا هس املا بح اضأب

 - »و
 مهم

 55 التل هلعلانةرثك اطوطخ اسم الا اضيف ةوخر ضرأ كا قي 3 لمسنا مال

 ا

 3 اغَو َه هم العام وف ناطخ ولسا نمي اذ نيف نبط م عمور هدايا



 ىف اذكلا توف هلوق
 سوماقلا حرمثو لصالا
 : 5 راغسالا همفن أ الاطمضالب

 سوماقل اةرامع هأكمز نم هلوق

 ها هاكمر هنهدم ند

 دحلا داز هلا طاردلاو هلوق

 ىطاّرخو نادك اطارخ
 تاغل تسىوف ىلامسك

 هعتتدرتك
 نموها طرخو هلوق )1

 ذب طرااوطب ركلاو طرخما

 رضخالا ىرلا ني_ةهضب و
 همبصم هتك دن اهداف

 (طرخإ) ٠ ءاطلافرخ ٠ ءاللالضف 00

4 2 

 0 طرا عجمباوأ مرش عمو هقاْملاَو :ةاشلا تطرخأ ادور و وسي دلا ع حرم اود

 ظ ظدرا نى نعو لاق ديبعجأ لوق صن هدد. هس نبأ ل ١ اه طارخم 0

 8 0 ان ,

 5 ردت لوا ميلرج ذاق ىرهزالا لاق كاذمببصي ىذلا يلا 35 ما ردع عجاال را

 ارا ىلءادها شربنا دشن ورغم ىَيذ

 80 سس نع

 راقطا رع دن دانس 3 فرشمءانا ف مهوّدسو

 ]تن هنا ركناورف ور 90 واجي هقمتم نال طز دنا هيولاحنبالاقو ,ةرأ همف طقس رياك

 2 -: عم

 كانعو تاطل_سا ابنك طئارشم#فمو اهيفام ىل لع حي رمشمل : مدالاو قرسحللا ن نوكأ س ريكلا

 مام < 0 0

 0 وافاسزا ااا اسبللا نمّةطورخملا وةبمألا ليلقطو ور ىل--وو اهائحب أ 5 ع
 م +وو

 ناك اذا ةيعللا طور2 كادكو و ضرع غن لوط مهوب هجولا طور لجرو لاطوا مودع

 جاهلا لاق مارق اونيرالا ميتال دفو ضرع ملوطاببق

 لاتباع ماتو ان كاطمالا مناع انور

 "لدا ىثعأ لاو
 م هنو هم ر سة

 للا 37 رسااماذا فرش « .مضاموُكلا لزابلا ماتال

 هل-رق وراد جريل هقد يصلى 000 ااذا ل | 20لاقيورمسا || كورا هلوقهكمو

1 

 ا رخالاو اعطانا هانا تدم رد 7 لا تاطورخاو

 ايزذقر بس هرسلاق رمل نمةطَوراو ع فا تاع ايو طساردع عراق

 ةن-سلكقاهداح لست نأاهتاعزم ادت اطار ذا اأو ءاكمز نم 0 92 2 ركانطلا

 هر 5 الخرم سوات اس 5 ىلا رعاشلا لاق

 نمرغصأ هقروو اولا تورعك نورها دَدا ىف تب ٌتابتطيرسالاودلَسْملا تام 1 طيراخناو

 هممضخنادبعلاقرقدنوللا ارذصأو هةفينحو أ لاق ريثحلا صبر شوه ردا دق

 أملا لاخن شو لوصا
 ةساونما  اعةم مو ا م و ةرمو ها
 ا را #23 اردسواطي را نكيبش ©

2 

 ققربكا لب هاا ُط ركهالاسي وما ىعملعرلا لثموهو ضل بذله رثالاو يذلا

 ىلا اواو ىلإ اور وار رئاو ياسا اهئعراذا ينام مل ىرخا :.ةلاوناعأك اش

 اعل وهلسةربغ درعيلا طرا طرخو ( [) ةلاون هندجاو يدل لأن اسمة سس

 طرام



7 00 
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 اه» ١ (طرخ)  ءاطلافرخ « ءاللال ذك

 1 .٠ ي 5: عداد ؟- .٠ ع 0 6
 000 طورت نسرقو اجلا ئاطاز 9 9 نم لا تنرةبادلا عئادلوقب

 ةوسو5' 7م سر سس 3

 هنارسوهطا رة قنوالمهم لو سمس ياذا هنشم كغ يلفت دق زقاق هال

 هه « و م هم يس ةصض ى> مع و ا

 0 نمهلءرأا ذا ىزابلا ام رخو | يكسو :اذا ل راع طرخواهه>و ىلع هدف طرت

 شقي ساَوَج لا
 ة.روسس 232286 سد هو م <

 طوره دق ما #2 ةلكو ساو ا

 نهال رع مرش لانا ل را ١ طرنوهضاضقنار فلا اطا راو

 قومألادشناو عيدص فرحوهو ىرهزالا لاك

 2 © عه مو سءو م و هم 77 ومس

 اًطوس وح لك الاهمال ١ . لد قئاملسأ
 2 وم6 و س ضىس*و

 هللا مرك" ىلعشد د>-قو ف ل هرذشو سصحالا ىفل>رلا ُّط هاو

 كنا هنغ هللا ىشرت ىلء هلل اةفنوءراكدلن 1 و انسوَب اذهنا اولاقف لج رب موقمان هنأ ه-مجهد-و

 وعدد

 د اربكرب ورومالا رومي ىذلا ط ورا دس عون لاف توهراكك ضرار أ طول ا

 صسص امس 7 , سوح

 ىضْيو ودك نمهنسر بد: ىدلا طورذلا سرةلاكرؤمالانةقر ءملأ "هذ 30 هاي ديربام لك

 ل راو لعفلاوئولا لوقلام ملعأردلا اذا الفان ةماع هش ههدوأ

 ايش-وارول فد حاملا لاق ملسىأ را

 قءو مق و

 لما را فير 7 راك * اطاَسنلان مدقربلظف

 انماع طرخغاو لها ر الاقل طر مله طو 33 سقا ذا ر رب ربلا س .رفلانههست لا

 ضل رد مسالاودسشاو هذ 35 ١ ُش .رلاطرخسا ولبقأوردنااذائسلا لوقلاو معلا

 دشنأو ىلارعالا نبا نععب رّسلاوُدَملاَ 3 طرقا راملاو

 بر ليلا ايف راو ىلع # هلسرت محلا ولأ كولألا من

 رافت ةالصت ردح فو هد نم يسم روورلا رولا طراوماب عي

 20 م

 لبالا طرحو د :أاط رح لوشا | ىفلمشلا طرسوطر دا واو ةومدسا 1- لئن

 هللا ىذررعشخد دقو اهردحوا هامل أى أ كلذكر كسلا ىئولذلا رواه اطوال

 هولد طرخمهل يي اءَط رخل 2 هي ول أر هناهسنع
 تروم ع ب دم 6 هت

 ةاشلا ضب رثو'ءادوأ ني عرتلابيصثدأ للا يكبر صان طر ططاو اهاسر أىأرتسلا لف

 همسلو < ا ا 8

 ىنامعللا لاقوردأءامدسعم جب رذموراتوالا عادشكا دمعه الا ح ركف ىدن ىلع ةقاثلا لرتوأ

 سسسلا

 ترخةدامىفوانهءارلادشب
 طّوو ةحو:فةمام_مقءاخلا

 سوماقلاحراشا هر دو

 ضرع مو نيعضوملا ف

 ىيععم ورك امهطمضل



 ةسارملاو ةسرلاو هلوق

 ح رشو لصالاءاز كح
 ررحوسومانتلا

 ن مضفرلا ٌضارلاو هلوق
 هم ىل لهل أ نكست وءاملا

 سس ءومأف هأ

 لصالاءاذك ةمدخ هلوق

 ررحوةمدخ

 اذكحدرلا نودنا هلوق

 حرش ىفىذلاو لالا
 بطر لخا نرسالا
 لوالارطشلارر كلف

 (ظرخإ)“ ٠ ٠ ءاطلا فرح « ءاخلال ف 16

 ألا ىحاعالا نبا لاقل قلو ضْؤسوأةدا وبيلا معاة
 ريدقلا ف ءبملا قبلك ةاطسلار وس طسلاو تس هلا ةيسرفلاَو 1 لة او: 00

 طا هللاقي و فصال نوم ضاوي ت كباب امس هللا رمغدلا صودا

 كج ًاواطمم .لاقيوفصالاوةوهو م الاقو ”لصاصاا كاذكو

1 
7 

 ىلا رعالانبادشنأو طك لاقي و 03 اماه ْضوَح فال 5 »+
0 - 0 

 212 كرو

 ىاكمو ىحاسردعت لدمأ 0 طيسخ ديري د أى مارله

 - ا 5< هر مسد دم

 ثاثلانيبامودو ضف اءامملا نم مواد زو لاك هريغوأ ؟ماعطن هاعولا ىف قام ءامسخلاو

 ع را |لثموهومامن مطبخ رقلا قولاكتانالاو ريدغلاو ضوملاو ءاوسلا نيننسلا لا

 توبسبلان :رمةعطقلا ةامبكلاو نمر ةصدعب ى ألد الان مهب تدع كلذناكلاقيواهوفر

 لاق بخ حارة ملأ اةطبخةطبانوأ اهم لوقت س |[ و

 اطاتخارابنلا اومالطلا لثم « اطنخ: ًدقف وُ

  رلاوأ لاك
 : يدار طاتط سن رضي م نقل نيت درع سيضع! با

 نيلطسللاو ةعلطق ىأةمدشو ةفذحو للا ن م ةطئشم هياكل ناك الكلا عب

 لاك ةقانلا لعفلا ةيرضٌةطبكلاو عارأن عبا رضلا طايخاو #4 طسّسر زاحن ةطقرأ 35
 م ا

00 

 لجان رم ةيختي ر 0 1 3 هطايثدبعبلا ٍاورللا نم نمد و ًُُ

 سمس قس

 ل دال طز ا 0 م

 ىلع ا ال ا وهو” هُم

 عزتنا طرت هر 3 : ةرمحشلا طرخو هترسشقاطرتهطرخأو هطرخ ا دوعلات طرخو هللا ىفدارأ

 ىلا هيلع كدي .العأ ىلع ضن أو هو تح قرولا ضو دتجامعاملاوكرلا

 عيم هبحتيذتجا اذااط ا رح مح.هلاون أ لاه انّقلا طرح هنودلثملا فو هلقسأ

 هسيفىهعضواذا طمس دوقنعلا ل_برلا طر لاشي وٌءاارخاوهفهتنمطةسامو ”اعباصأ

 ارسل لير بنعلا لك ًايناك لسو هملعهتلا لصدنأث يدحلا فو اراعمش وسع ح رخأو
 و 9 / 5 7هو ع يال 3 2 8

 ةيادلا طورختاو هتمايراعهنودر ءحررخ و هحدخأو مث ه«سققهعضواداهطرتخاو دودعلا

 س سدسو

 طارخا م ءالاوط هر اف ءطرخدقو اطراش ارث اعط مهكس مدي نم هنسربدصىدلاحوملا



 1 اطبخ ٠ . ءاطلا فرس هه ءاكثالصق

 ءانتلاصتا اهاقامم ”هلد٠2تسلءانلا ءذهنالزتغللا سوا كل ا هرب تمس لاك 0

 هلوقكا اهليقءاطلا عوقولء اطال لعتفاءاّم اسم انهيشهنك.اوهنق ىهىذلا اهلاثع ٌتلعَيفا

 مام 8 هو و< 2 مماقا عا

 ريجاشلا لاوريط ا اولا ا ىلع .رب طصخ اولاهاذه ىلع ا
 سة 8و 7 د

 |وعيضراه يضيف د فك انيودنم مقلي مط

 د هو - 7 0-8

 لد ءارأ ىلع اكتاطتشو #3 قو برت ناملا لعب ' دسالاقو ١

 و ةمص

 تا. .تديزو أ لافر 2 ارو كانو نماطباخال واموت نقرا مركاباةبطتلا

 حز جة جر تدشن او هبل د واذا هطمخ اان الف

 و ردم م5 9

 ٌحزاجلاملادلاتن م هدفرب دوفرلان ٌطاذاكاو
 مص

 ا

 لماذا نإ !تييلا ىعمو ةرصآريغن م فورحلا بلا 'اجاذا نالف ناب | لاقي ىربن ١لاق

 كلامونأ ميدسقلا ىأىلامدلاتن هميطعأو اس اطيتنوك الد لم أ الات هدفربدوفرلا

 - 88ه 0 و معو

 ري ىطيتخاف هفورعم تطبتخاوان الفتطسخا ل لوقت بسكلا و فورعملا بلط طابتخلالا ْ
 2 م52

 وخال ىطعنو فيضاىرت 900 ايتام ىئلاهظ حف السيف ساكت ل

 ةرسسكلا اع ولدللا اخ رولا ط طنا اه :هلسوالو ةفرعم ىد اسرع نمدُقرلا بلاط
 ادي

 «ب وييساك هسيولا لعتوكت لاى هلو دعس مواضع تاو وطدعفلافنوكت

 را ع : لا 5 .عجاودكلا وفى م ىلإ ارعالا سا لاقو

 ه6 ع وو لا

 طبلا وريتلةيقا 3 ةصشومناسدلا نبت لهأ

 سولاف + 00 طايل بعلو ىنامرلا نا لاق طاب .دئار ههسواطبشهطبشو

 دع ال لمنوك مالعلاواضر "وكم ضار هلاو لات دعلا ف ضار ءلاوطالعلاو

 2 هءذ
 4 رسب دلا قادلاك مأنإ 0 رطاطيخ

 كك م سس 29و 0

 اطيافناعاصّشلا للامن رحل ثلا رامات وببتاقزا

 5 5 8 5 ماض ده - 3

 1 تانك لاك نب دلو اذا بع لش طخدسعولأ طرا هدحاو عار دلاطراخملا |

 طبسألاو ع .هئاوطمطلاو اى 1 عسي ه ةعطقلا طا ىلا و طري عو هذ طش دقو ءاتشلا لدق

 لاق ضوحلاىف قيلدلقلا*املا

 مسخ اهضوح اهلج 2 * ظورشلاو“ اوفالا لسنا

 دسعو ألاف هللغفالوءاةسلا فقس ىلء لال 0 ايةطملناو نانقأن 9 رْضْلا وءاوذدلاو

 ( عسات برعلاناسل ظلت 0

 سوداقلا

 م>رالو ىف درقىدعامسداو
 ير طباخ ندامدءعمالواموب

 هسضقم هتك

 ىلصالاب ادك قانددل ]وق



 : (نبخ) - ءاطلافقرس « ةظطارسف 0
 : اه. نمماضعلا قاامر دققب طابحالنودبا وثلا ناصقن ىلا عج رلار ررضلا نم طباغلا لام

 0 نم فرط فاك نا 7 وهفاهت زو طل دعب دوع هنالواهلاصتتساو اهعّْطَق نودوه ىذل اهو

: 
 1 ُةقانلا واخ هل طيتخادقو ٌتطبحاذااهةرونم سقت ١م ساو مالا نو دوهفد سلا

 ملم دشنأءلك أت لوشلا طمس
 م 0 و 6 م 0

 هه ب هر س59 كس 7 وم 2

 ايش طخ لمللا طبخو يركع لكيلا هي

 ةمرلاوذلاق ىّدهربغ ىلءهنفراس

 5 و ود 5 سد

 ربازليللا 5 انما د 5 اج نسال خم

 طبخلا لدقو وهسانلا ىأأ وه لبا ايان ىأ وأ وفلل ابان ىأ َى ردأأم 3 اوقو
 مص

 مالظلاىف طبخي ىأ تاوّسع لا ورش كور ىدهرغ لعرب م
 2 ا

 انف ابر موقكومفرلب تراه ةلضب و در ليلا قف ىذه ىتلاوهو

 هم كبقو ناب 0 هلوذ دونما دم ءادمذلاب طامخلا وةلاهتما سخأ بك ا

 اطسشلا 20-5 ١» ىداكص لد زئتلاق و ا لامةنومد_سفأو ىذأب

 م و ساس

 0 يطبخ: نأ كب ذوعأو ءاعدلا ثد د_-ىفو نوح او 12 دل ]رف وسلا لح لا نم

 م« ىو س

 ْ اولاهاك يالا :رعم طابو لح -رلاب حراك نيذيلاب طمشتاو بعلم و قَعرصيى ؟ٌناطشلا

 تيفوءدقا لاقذرإخربهعَّق دقرصعلا عب مكان لعبرب عدنأ لوك نع كو ةراضخر كلل

 ست رمت س1 توك اهيفف نورت ايفو سور عأماناذنع عدن

 2 < انف سر سس هوس

 طبل لاصأو نونحو ل بع هسماذا ناطي كلا هلطبصن مةطمخلاداراامناو ةنكلهنالو

 همس

 انايزرا هقسو ذا هْخأَر جرا كْبسدنوأ ديف ع ئثلارعنلاب رض

 ها مس 1 دع 7هس #2 -اونذ

 هطيصهطبخ فو رعملا بلط طب طردلاو د مو هتكمش ىف 1 م ١ "لج طمس لع

 ليغ نمداطحأ ارخمطخ .و ةفرعمالو ةيارقالو" هلسوالب كلأسي ىذلا م أو ةطيشخا واط.خ
 32 ف 7 5-5

 دمع لا امه ةقرعم

 و 7س رس م و م ©" © ب وم نس هقلعأ نب

 بوذ لادن نمساشل وف 0 ا تلال و

00 
 مال 5 سرع «حس " وو ع

 اهيفىلوالا اطل امغد و ءاطءاستلا بلقف تطمخدارأ اهدجتو ,وةمقلع تأ سا نماَسَو

 ولو
 1 ا



 ا ل ل وا م ل ل و اس
 ١ 1 : ا ا ا د ا

 و هس سوم مم 2 يع

 ىلع قينالزكلا ابدع ىهفرصبلال ملأ ىضو بما اذ: طبعاا ارلوقد

 ءاملعف اطبتف نالف وت دروملا تاشا ل اوآ ريف لعل ََن همم وهما عَ نَمفَدحأ

 0 همر و

 هلوقو هيلجرب طبخ ه طخ أ ل>رو ةلاهج بكرامبكراذا

 0 ييسر

 نيصا 7 35 و - اص نسم

 قوه ذبل ماانعهلوق اطبخالا علاودنا وذرصق 95 طصخملا ةياعدمواانع

 ماهل 2 2
 2-8 ا احل |“ 2 مع جنا بل صولا اها 0 ايضالاسالا ا

 هآ عصضولا اده
 0 ىلع 0

 هم روس

 اكاو باودلا ىدنأن نهد ا طبخلاو دب خو اتم لوو اجر

 © ص اص

 كلذ ىعس لمقو مال لس ,الا همس ىذلا ضوخلا طسّلاو باودلا مبا

 طمخمو 5 مهل اطسكتاداضعأك ىؤنو 3 رعاشل ١لاق هنانيد_:علجرالاب طبخ ةئيطنال

 اصعلاباهي رم م د غاه شابا هس اصلان مشلا طخ .ورهدلجاطب مهطبصهفيست وقلا

 #3 زوو ة ةظفاع نم عّقصلاو دع رعاشلالاق تاودلاولبالا اهقلعيلاهتماهقرو ضن

 5 0 و 5 تاس #23 هلبقنال 0 وهداشنتانا اوصى :رب نبا لاق

 ا طم 1 :[سدسهتلا فو ءابحاةدع أن مدو عر اوذفانااريسغ غن عطل ا ثولا
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 هدو

 اك َّ ثسلل لاق يشار برصلا بائس ايغو احل !مهنعتاهَي ىتحرصتلا

 5 م مساع و موو م<وو 8م

 هنطخامو»و ل' ءالا لعن مئات اصعلاببرضي وب انساب طمح

 و  سردو

 رصهشلا ب رضوهاه ر حش امكن أى هش دملاو كم رشم ديد قو هير اولا

 لد الا فاعنموهو ل ع قلاب طمشلا طقاسلا قرولا م ءاواهقرو رث انتيلاصعلاب

 اوةسف 1 ااواك انعوج مهباصأةةنمهج ضرأىلاة ب رممف جرخ ة دبع[ شيد >ىفو

 1 ريثكل اكاصعلا وبيضقلا ةطبخلاو 20
- 2 

 جم وعدو مل 5 © م اع

 براصَتن نمسح ةطبشك د#* اممودّلاحاهت نمتحرخاذا

 ريكا الط الامين ابونا جرشفش .. دكا ىفو اهمنأ هوز عب |

 ه7 ىو

 ىرخأ طيشتخأو :رم بتأهيل ًاردقل ارعثد دح ىو رهشلا اهب طب - ىاااصعلا

 مالا اللاق لرب لكل تل هيل ا ىو ل اوفو رولا مررت

 مرو ص

 ُك ًاودّسل اررضرضيالاط طع كلان أرسو ه عملنا ىلصدازأف صالح طمغلا طين ءاضعل ارم

 1 117 ا تلة اا 000 ات طة ل ل اناس سس سس"



 قاذكوه هفرعوهلوق
 ها ةيابنلاو لصالا

 سيرت دما طوتو هلوق

 سوماقلاىفدازو تاغل
 اعامتاء املا سكب طمحت نيدغل
 7 - |ءاملا 2 طمحب وءاسل

 هأ

 قفادكامج رسلا هلوق

 سوماقلاح رول الا

 نيتملهمساح نيسااحي سلا
 اطومضم

 ىا أ اطعهيتطحأث يدا ىفو ابعدي طاح ًاوهلعدب او هج عج نمهناعىأ هت |

 28 ءاطلا فرح « ءاذناو ءادلا لصف

 سم اه ع

 ضئارفلافتصيئاذا مهاردللنولوقب حدربنبا اا نم هلى رعود

 سعى هنرواداذاةطواسحنانالذتطواحو يهارذلا هيت م طولا لاق اهو هاهريغوأ

 لءةمن لاك ان كيا مرعسدر

 72ةرمد وه

 ةلهاكٌنآرءابلعلا ريدم ىلع 0 هنانعت ينل ىحهتطواحو
 9 مم

 32 8 س2 يو

 ١ ل مصاف هرب طيح ولحو زعهّلا لاق اوه الهاندا ذا نال اطيحاو

 مكاو ماونتن ىأ مكب ماحب نأالا ىلاعتءلوقو تي 1 اه اامدءاصأ ىأ هيف قت ام

 كارعالا نبا هولا ةقا نقلا ذوهن كرش ىلءتامىأ هنئيط هبت طاسأوا ذه نم طئامملاو
 ه و هد 2 هس

 اميستالك اهلّسو ىلعترماةشن 3 ريلاهللاقي دوسأورجأ نين وأن ملودفم طء> طوشا

 ىنأر ءالانا هي طمشلا ىعسو ايو الالهلا كلذ ىمسي ةسّشفن ملال هوتازرسمفنيعلا

 ه 7# 7

 محرلا ةلصن هن هاذا 1 نمالهودو طوب انة مدص نأ هن ىحأاذا طوس طح

 نينامعنلا دج همالس قلى رحا نيرذ او خأوهو طسأف نب لان مىللحر رب لطرد

 7 و تو 9

 ةقيدشلا ةنسلامساملك طمصلاو م ابحتو طمخو طو2ورذنملا

 ريعبلا طبخو اديد شان رضدي رضا مطب هَ (طبخ)) (ةميعلالا لصف

 ةفرطل اق كهدف ءيشلاريعبلا برش ابق بيذهتلا ام ضرال برمذاطخ يهد
 وو هز و ف 5 ه<

 : ”سيطاللاطبالصو 0 راب سي بقرالا اميع

 يل - : 8

 رتب اخ اة تراساذا اهفانخأب اهب رضتاهئادارأ

 ان 00 هلي نأداهدوُسلا نم عيل بر مدقماك اذا لوقينيم ا

 د ياام ليو لل--رلاو كملابرععملل نوكب لمقو لحل نودىد:آلابب رضلاَباوذلا قطبا و

 هنوسس د كل 11 ل

 و ةهمشهعس / 2و9 »# هسه س

 ان رسلان طع ديالا اود د تالمعي ف لصنع ترطت

 | 2 ناك مك

 اعرف قلاذقانلا رهو ءاوشع نر در رجل طضاةىددالادارأ

 هد <

 رهزلاف ايشقوتنالتشماذاا طدخحب فعض

 رعت للاب هر همس همه 7 8. 2 ةمي وص -

 مرههفرمعلى مدت نموهت #23 بضن نم ءاوشعطخابانلا تيار



 ىنعي تيكن بنعم | لوسواعسان ساما تديسقوياورعد ل دات 1

 ناطوح هسايق ناكودي وبيسلاُك اطيح باو هيام موال دنا اناا اهعمب يما ش

 14 (طو-) ءاطلا رح < ءالالصف

 لئان دا طوحاماذاددتو 5 مدرع لأ واكد ىلع

 2 0 سس دس و

 مزحالا هو لي رولا مان اوهطوكسْطيوصو هعضومقزوك ذ موحو صوح كو رو

 اجو اط رسما لا طاضبالا ةطبشماو ةطوخاو همت دبس آى !هسفنل ل>رلا ان او

 - هو 7 مس <

 قو هلام ىلعرفو رينعب جاد كح وح هطوكهطاحكطوكناكهناف بلاطانأ
 و 00 و 04 دع وسو 9و

 0 طاح و هطاحو مهيحاو ري ميدل ارو نمسن وعد طيحتوثي دا

 راكي نأ مكف د مسالا هيلع بلغدق طاح نالا مارقوماقكم اح هعجب ف كار ءالا نبا ىكحو
 مه < هم

 ىجنا لاق اهل ةامراسكت ا امساك اذا عاف ءيلعرسكيام ع

 ديزوألافو هلع ات اح رك ود قدم لق ناك ناو نككرلاو يتلا هاا طد داخل

 ىاوام سا ع سا الا ع وو.

 وهفاطب دامو ل قااطب لكتايمزك طوع ولا اطلاع طوحو طل 1 تطل او فوق لاا

 فقتةريطتح طاونساو رود ىأسهالا كلذ لوح وحان امهأو ةهنمو طور
 اهنال ما هطللذ

 و و سم م م3

 كَ :ًاواعب 0 ءىأ او اماعطلا د دقت ةريظح طاوخلا وهطوحت

 انو سل يع ص مو 8 -

 طاوطاةم ٍكةمومدم #2 0 ا

 الو كلةطبح نالف عمو ولا نمامهوُةماحلا هناك 0 دراعات رم از

 ”« ه2

 3 ريدش_سي 6 ىقلاو لاملا فاخنوكد ىذلاناكملا مَا وتتولى أك يلع دقت

 قيد ملاح اهيلع طاح ضرالل لاقيو يطا نم ىأر تحس حالا لاق مهطوك و

 متاحة صسسملع رت ا وهاذافتملط ى؟ثد دج ةيحاضىهف اهيع ع

 طأ اوما هععجو ثيدحلا رزكن وردم اوهو اسمعك فأل بلان مناتسلا انه

 مالا طاّوحو اهيفماعوهوٌنيتا- هلا نسعي راهتلاب اهم ا ارضا العشم ا

 بطاتجناو تطال لمدن !هءّتطاحأ اودي طاح أدق هع ىصحأ ( و ثوم أغلب 3 هماوق

 دقف ءالأ هلع وهلك زر نمٌلودب تقدس ذا ت اءاحاو نال تطاتشاو تقدس

 ماج أ نب رفاكلان طم شهلا اوىلاعت هلوقو اناعميٌتطَح ًاامرهالا اذه لاسقد هن هنطاطأ

 ىأ ح تاروت هلوقو هلك بناوج نمي كد أ اذا مالا طاحأ او ةماسقلامول

 م و

 ماتش ىاعت لوقو مهنعلت 1 مهاصَقِيو مهام وطاحو مهلع "رمسمهيرذق د زد

 ئورو هلوقودجماطوحهلوق

 لصال قا نكح وع
 ها هررحواطوضم

 اذكوملا صرالالاق.و

 حراشةرامعو لصالاب

 طاحملا هرك ذدهي سوهاقلا

 ضرالا لبقو ميملا خشب

 طئاح انملع ىلا طاسحلا

 انهامرخ ىلا ةقيد--و ٠
 ىودعمو تك



 (طوحإ)  ءاطلافرح + ءاحللالّصق 1
 اي 77

 8 23ةس 27

 18 ل اطونح طن طنوحو تَدقلاَؤرطنلا طئحأ ةسفشحوبألافو ءارغلا ٌعطق لاشمأ

 ة*ةم

 لو ثمرلالاسقب و ف عر اوت ع أو تملا سرو أ كارعالا نبا نع ىرذزالا

 اوال ليهم رست سافلة اذكر ادد اذ لق وقد قزوز رقت ام

 لاق طنايا نمل هناو طتو طئاسوهف طيح لاير هثلافولاق طتح ل بةكردأو ضنا
 033 و 2 2

 دّسلاو دحاو سراولاو طئاخلاو

 8س 2 هم 2 ب لوم واق سو ” 7

 ردسلا تس هان دلو انانأ * ىَحَعلا طئاحف صُرلا عين ادس

 طا ببط ودل سايقريسع ىلع طناسوهفُّتسرلا طيح ا مهضع لاق هدمشنبا لد الا نعي

 ةحئاراو را كا برع رج زول ناك طنح اذ! ثمرلا نال كلذ مو ثيم اع ندملا
 م6

 ريصلابا ءاوطنخت و عاطنألا 0 باذعلاءاونقيتسا الدوا ثيدحلا فو هطنحدقوةدسط

 ىرهزالا اطينحتت يملا نحو ل>رلا طحت دقو طوس يرجو اوتو اوجاع

 روفاكلا لاك ليلا بح طانملا نامل تلقا ع رحنا نع ىو رو 10

 ا 0 يار جلع قو تاق خلا تم فو تلقدقفاس افهم نات

 0 ّ وذاكلا ليجمابابأ تلق منا ذو سن اوهمنمع قوت لق مناع همر فو تلق
 م ع2

 تيملاه,سسمطيام لك نأ ىلع لدياذهو تلقاه منلاك اطاتسسملا ؛ادركتأ !تاقاسأبلد اللا

 ى ربا َّط 02-- وهفق 00 ا ّ 3 ١ ابل هل دو ردم
 " س

 م ص 7

 تسال را لاتقال هبوب عتب كنت 2

 9م - 9س

 بيلا نم طاخياموهطانحلاو وسل اريثالا نا لاو لاَقلا ىلعربصلا,س هيلا نيطوو تثوملل

 اما -_ى ىو ىو م

 ةناوهفرحا ميدالا ير 0ع ؟وقوملا نامثكمال

 لبقو هتصام ىردأ الدير دنب لاق ناطقا لثملاقب ريطلا نم يرض طفلا 0

 98ه

 هطوحت هطاح (طوح) ما طقتحو ناطق ونحاول 7 همم و اردااوه

 ىدها نورتو هس اسوا و

 2 ع

 طابح ذب سنلموقلاٌصعنو #3 ىضرع طوحأو ىبصْم ظفحأو

 لوم وة كمر ةنئافألاد ريال ضلا ماقاوىلاعت هلنال ارد ايلا تعو ةطاشنارأ

 5 ةدعاسل اف

 دنت

 ا

 ىلع



 تدق

 ةييكتت ننس ين 0 ىو ينحت تاي نو وسو لا تس اء ل ل ا ا ا ا ' 58 ار ا ا ا

 ات حش رن سلا ري يل

 لكل '(طنح) © ءاطلا فرح « ءاللالضف

 د ط اهلا نمىصعلا لاثماك #2 مهضعب دشن اوتاما ااهفاأت مهدالب ف تن ماظعر مث ليده
 يم تع 0 نع

 ياو ليقو طاسملاك تس :طيطحاو ةفضح أن ِظ تان طاطاو

 ثمللاريسغل تاينلا باف طيطن '2 الودي دترارتفل رسل نعم مسا معأ 1 ىرغزإلاال

 و وهو و ءو < توم

 طوطجلاو طاطنملاو د ىلن نسمع [سرادا 2 لاق عضوم لبقو رطتاناطاتلو

 ساما لوقامأ و ىرهزالا تاما طمطايسا لسقو ىتشداولأبةشوقنم ىشعلاىف ل

 طبطاتايلكخس اى و هببشتىف
 م7 040

 طمطاخلا ناو ةلاز لال 5 خد ا

 0 عم رلامانأ للا فنوكت ةدودىهو طيطت عجب طم طبطالا لاك ديعساب أن اف
 سصق اس و

 طانتو اطبطاسجلا ناولأب للخلا ىو س1 هب شكلا. نانشبلا ليصقت اهم را

 هرعش مراونا ١ دعضوم

 سواَشتم ىمصلاةارزسو امام 5 ثتاعدقولوجلاءانةلاَلف

 بكلاق لسوء 000 لاءانمسأ لام هنأ عك 1 ىنارعالا نب نعىرهالا
 25و ري نير

 قحلا نيب قرش ىأاطءلقراذو مرا اس دانعمو اطايجو راما لكوتملاودج ًاودمتفلاسلا

 يدمة امالا ةفا اج عزوف هس أ ع نم ضعي تلأسور.عولأ !لاعرسالا سا لاق لطابلاو

 ممم

 |هعجو سب رن د اوما كار ررلا فك ءرهزالا (ططخ) لالا“ يطول مارا نم عند ومرخلا

 ةطنطلا ل ئاتخاو او ساهر يلا طا م ط :وططلا 7 ءردنا لاك طيطاخلا

00 

 رص نونعي| يطع ىأةرصلا نانو ةطنا اوثك نار تبر ىرعنألا نكرة طانخلاو ْ

 معوض و < 0-2 100 صرع م

 م اطناح را ل ناسا لاق را طقو طب لاشي رىرشزالا مهاردلا ٠

 مومص

 رداوىفو اطنحهيجربىذلا لمتلان وقس نولا لهو هَسلقف 5 ةرباطحاتدا رانا ايراذااك ْ

 هيلعالئامناكا ذأ ىلا تمول لب اولا مدقتسولا انكسر نام نالف بارعالا ١

 8 ع هسه ااا

 قرش اوارحاو ططح ةوتننلاو را طمحو طئاد ص نأ خب ىذا لق لاقي رادع

 لتنمو اب ىذلا' او بسلا لعدوطناس وقود سنس 1
 0 0 ل

 بت هنتر اال ئلطنملاو

 مو 2 م 1 سا

 هللة ىلعادبف ءاريغتر هيف تح رخو قرداو ضنا طِيخلأو طندسو مرا انو ريصقلا طخ لا ؛
-ٍِ -ٍ 20 

 ح رشىف لولا هلوق
 هلوقوري ودل ا سوماقلا

 لصالاىفوهاذكءانرخو
 ءاملاب س .وماقلا حرشو

 توقان م عم ىف ىذلاو

 ههفعف درتكو مخ اء رحو

 سوماقلاح ريو



 لءالاراذ_كملمآوهلوق
 هلعلو سوّهاقلاح رشو

 ضي ا وأ جحأ

 م 02102 هل 0 © برا 15 هنا ع * بت الا | 70 #0 يابس صا ل 7
1 8 1 71 77 

0 , ١ 
 71002 ا ا حالا

 (طح) ٠ ءاطلافرح ب ءاللالصف اك

 ص ره 8_-_-

 نةمشلع مالك ى وب تعول التحف نيب نيد اشكو هيلع هتأىصاقتالزسرلاقانا

 ملا ىف طاح لاقي ىرب نبا سلا لاق ارا لولا ًاوسأو طال تالا ىلا لأن اةثالع

 2ص دص دب هك

 نعىرهزالا هماضُغ أوه طلح أو بضغ هالو اطاح ىلع طاخوهديسبا ر رشلاق طلخو

 بضغلا طالخلاولاك ناكملا,ةماقالا طاذطاو مقل طاطا م طاطا ا عالا نا

 طلط_او ناكملا ىف نول يلا ملا ىلع نومسملا طاذا ميرال و لاق ديدشلا

 كلهم هرادي لزن لج لا طلح ًاوهديسنبا شع ى راعصلا فنومئاهلا طاذاو سانلا ن م كاضَعلا

 ١" م تمارعبا لجرا 2 او داق أن ناكملا طاح وفل ارغب نالف طاحسد د دهم ١!ىو

 ارا اناا نمدتانملا يهودا هذهلاقب رمش (طبلح) ةممءاحلنا ف ورعملاو ةقانلاءامح

 | ]ومرح ةطاجلاو تام لهفاذ_ ةوورسشق اجب ةطمص وخلا جم ((طج]) تغلبام

 بلعث دشنأو اكرم مطل طار الر .رلااهددم

 بتلك ىلا همس ورع *« هيلكةطاج  رتار لاح

 ناف طدكالو عجوأ تب رضاذ الاقي ىرهزالا بلة ىأ هيلكس مملوقو

 عاجبك ١ راسم 0 لان درضينأ طبمدلاو غلا لوب ىشن سبل طيمصصلا

 كسرف لثمدنالبقولاك لا هبشي وهولاف لكود مهد مع فورعم ءمنعلار رع ماجا ىرهزالا

 صسامص

 لان ارعالا ضعلا ىفري_تأةقشحو لاق ىلب لا نيتل ارصش طاجلا هد.سنبا حولا

 ديد وهورغصأو لمآ اودوسأ انس محو هلواعر ورغصأ هنأريغنتلا نابت

 ( هةر وهوه دعاة يهذ فَح اذاف ه رقعيو ابطرناك/ ذا مفلا قرصة واللا

 رش ا !نيتلا طاجلا ةيهلاقو هن 5 ًانوهاعرت مالا وبالاو ةكولعو ةئام

 هناالا نايلصلا ل_ةموه ة ةفنحوأ لاق ساذا كاخآلا اودل :قوةارسلا لاب+تابن نم

 ةطاسجلا ىرهزالا لاك طابجلا اوهنكانألا سيلا رعوأ ةطاجتاهنسقدسحاولا سملاَنْسَح

 9 < هَ

 "اجلا ىرهرملا راني ىذلا بشعلا ندوه لالالا مارتن ا نمو لا 0

 زحارلا لاق ع سن 0 د لاشك طاش نط د لات تامحلا هفلأت ىناآلا سس
3 7 

 فرعا 5 ةقأ ارلادبشدقو

 , 7 ممم ذاك 1 اج

 فى ةرعأ طامجلا ناطسش لك 0 فاح نب فاد رع -

« - 3 

 ةغل ةطاجلا لسقو طاجلا ناطبش تاي نم سل لوقت برعلا ىرهزالا ةطاجةدحاولا

 ليده



 5 نو هرم ا لي 1 ا 0 0 00 ماهو 0 0000 2 00 6 عب

 15 ب , 6 01

 65 (طلخ) ٠ ءاطلا فرح ب ءاللا لصق

 و 3و و مس نس - نا

 "ولج نم طعام ةطيطخل او ل نا طقلمدت لاققةساترصت نمش ْ

 و 93

 الط او ةسفاو طم سم طخ لاش ات طدللا نم انس 0

 دخلا ا ةطخلاو ل اهدحاو لمسلاَبنا ماضيأ ططخ او دَعاَّلا نادمالا ١

0-1 3: 0000 

 دلحلا ايبلمصي دب ةيسشخحوأ ؟ةيدسولل ١ 3 طل اوهسّتقنو لقص واول اطحدط# طن

 م85 م -

 ني زارا عمنوكق ىتلا ةديدلاو كارد متون ىذلارسكللاب او نيكي ح 1

 بْنَ لافدألااهبنوُتن

 لع يا يح #2 ةيئراحئ دياتك
 ع

 اطاطخلا اوهونابلقب 50000 10 باشلاىلاثْشَف ةيلسالاٌةعب شي دح قتلاامأوأ

 م َناَطحننا اريعو فورعمداو نموا هلعوهمسشمىف مسلوب ةحئارل 0 : 1

 عم 5و 0 ٍ

 عا ءرلاىف ىرهزالا (ططحإل رفعي بدوسالاوخأ رذعي نب طق اطحسو نال عفوهوءاملا
 م "2 5 1|

 ىربي زلا رينرلدشنأو اممطح بص لكتمريخلا اعمل اوربعوبأ

 هممو -

 عل 1 د #23 خيول لم طماع
 - اهني

 مو هموم <

 طقملا ((طقح)» قل ىلا اذا لج رلاابي رع ع طنط- ىرز_هزالا 55

 حامرطلا لاق بارا 2 نا
 وو همم دى م 282ه

 جملا ناطق.ل نولك فيصخ د مطار لا ءاردك ذوهلا نم

 2مقس7 )جسو

 فاهد_-أ تفي )هبولاخنبا لاقو دامرلا نوإحصدوسأو ضي نول فيصخلاو ططخا ياا

 5 رم 17

 1 لا ا را ا (دلحإ) 3 لا ل1 افضل أ ارملا ةطقط اود .ةرطأ

 رجاء الاف دما نيالا طال ىرهوملا دوتجاو بضع

 6 هو ةورو ى: 5و مص 8

 . ايماهتوادصماناك م ىوس 5 امرت تاس اكمهواكو

 ع 1: 9س 85

 سلا ة فخ طا ضو هناطقمحىثنالا ونا اطقمملا سانلارتاسودي ندنباالا ناطقا

 ايئارودوعألل اه طا او د هانت مهتما أَ

 نءالاق كرلعتالا هلا ٌتاسسلاوادبأت اع الف مهلا #ه تناك اذا وقبل هئاطآ

 طالتحالاو ىرهزالا لاك تفاح زوج و لاك م امال ه طاحأو رج نبا لوقف ىبارعلا |

 راع نبدسع تدل هتمورصضلاو نمخلا طالتحالا ىرهوملا ةجاطول- ىف دابتحالا

 ْ 3 0 : . 0 0 ع

 لصالاءاذك ىريبزلا هلوق

 لصالا ىفاس'ارودوعاال هلوق
 اياكم عرأالت سلا ءازاد
 ىرهوخلاة باو رىهو ها

 هحضصف هيك

 (عسان برعلاناسل -19)



 1 ا حو و ا

 تنل ءاطلا قرح 5 ءاللا لصف أ

9 1 - 5 

 - م ممل -

 ا 000 5 #4 5 0 ايكو

 م ان

 اطاوطولا العب كودك س دل #* ارضا لءجاهن ادف أ

 طالدلا 5 - م 0 6 اهنعماقو

 - كثف -

 رتل رشم 0 »ب , رقشألا شيق تنل : ئحارلا لاهو
 م يي” سدس ىو

 ىلدهلا لختملالوقهنموهحولا قتناك اعرولاق ةطازخ ردا اولاو
 ةهرو تنص

 طاطح ىذبس بلس رممشلا نرقك ه فاص ميما توا دقدحوو

 ١ نا لاق 1 ا طاطا اهمزل راك ولا للا رزالا دفرمالاتو لصالاءادك دسدللاو

 ا ررحواطوستم
 االسرعللا سل ا ا قو قوما نطابى بلا لثم جلاب طاطا ودديس

 3 ليقمنالاق همقشدحأ ىلع مامزل لا فدقعا طشاو
 مصنع

 البف نال عاطاطحرم 0 #2 يرتب نحلل

 نون ةيداه آاطحليلا 3 تح تالعلا لعب راو خامشلالافو

 ةنيمسلا نيب ىلاوُستلاو اهري سقف ةمدقتملا مولانا الأّدو هذاسهل او ءادعالا العا ١

 مس ءورر

 ةبسلا طوطتساورم ا !ىلعدامعالا طل يصوصالا طوطحواهربس لم ةبسححو دوم او

 ةغبانلا لاه اهرس ف نط دقو الثا وتس رب بلا

 م © © سس

 نوُبالو مامزلا ىف وُطَح 5 ٍبرَعْتاَدَنادْنَدَسواف

 ىشعالا لاقو عامزلا ف ىوريو
 0100-200 7 ل ها 28م ١

 لعل ارقابلا هيلا قيسو ىدنت 5 اهسانمتطح ىذلارم ءلالؤ
 هو ةئس

 ةقابتلا تلم ورعو 1لافو ةنعإ طل اة اخلاق ,ٌتدقعاىأث طحت واهرتس ف تطح

 نغلانماذس كواذكةطبطاو ًايسشنغلان منال ىطصتسا لوقتو َتءرم كافل

 2 5066 بدمع تا و 2 سدا لا س 27 و اء ه3 00و مع

 هبنجنع لحرلا طق هينحمترتقزتلاف ىف لارا هنع طحو ريعبلا زجينلادبر طاطخلاو

 قه و سا دوس سد  ىي

 ىنلاوهو يلا ءبلا سارا لاو بذا ن عصي طلا لابجاكملدهدس عاسل

 مس 87 هةر و 27 8 ف 0 - 8

 قرحيال ارأ سما «يداضا لعب يف دتودسخؤب م هيج ىنبء عمضينأ كلذو هكر

 ىرهرالا



 1 1 و ل 7777

 سدس 1: ءنووجوب

 . 11 (ططخ) ٠١ ءاطلا وحن ع ءالا ل ضف

 ريبكتلاو ريمكو اظوامح طخ كلا ذكو نم راط زل ا ةرعتلا طخو اطوطخ

 0 رعسلا ا ورعدسلا طلو لو عساي :وناكملاذهىفىرهزالالاعو مكبر

 اذه موو ريغصلا طيطخلا و طئاطملاو ةطاطتللاو ظفللااذهىلءانههدزيلو رعت

 بطدبعلا طوط# ريغصلا نال

 امئاغلا بْنصم ىشتاارئاك أ طئاطي طئاطخ ىرعيتا
 تسضصا

 م59 ء ١» 2تىكهو هد ع عابت ان

 اقم غاسماءهنمل اى 3 هو مرد رعكلا» ُّط .طخلكب

 دشن او مهريغوس انلان هريغصلا ًائاطخلا ورعوبأ ريصقلاوهلبقو

 ا ةوسنلاو 2 طئاطملاورسنلا لمحل و

 نوئعد لنا للا ص سم ع طئاطب ا ميجا رخال ناس لوضاو ير 1

 00 8 هس دس 5< 1 م 8 5 س ةس 2 و - هلق هب

 برعلا ءاعسأ نمناظحو سدئلا ناطخلا ومردالا طم طخلا بعكلاو ودعلا ةدش طاطألاو: رذلا |

 هي مم ةرايرتارست تلال

 هه وم

 ىاطقللى :رهول ادشنأو #2 ةضافميغْنسنملا ةطوطخت 5 ةغبانلا لاق هب ومشم

 دالوابلغ ةلفداور رار كيني طردظااخ
 سس سصموسص تي

 كمال طوطخلا ديردنبالاقو رادتالا ةمعصلاةك ١ الا اطوطخلا واهلةك امالعطوطح ةسلأو
- 

 م0 52 892 ه

 كيبل و طش افا طخ هطخ هطدولع ع و طك واراد االواع افترارك ذي لفةيعصلا

 ةمد هوه ل 2هوع

 الا اماطخخالا مالا لعفلاو 0 لعن رمل لا هلطدرضدوملع 5

 نم ا ا 1

 ةطاطإلا و اهتسح ايدو خجنمال و عقاري «سيل ىذلا لتسسملا ب 5 ان نم طحنا و 00

 تسمو فر

 ىلدهاا ل“ آما لاه الس جب او جرت ةرغصه جول رت

 م 5 20 5 ٌ

 ا 00 فاص,ميمأتب ًاردقهجوو

 و

 همس ثق ةريغصأ يراطاةطااو عيت ههسو نتن ّ 1ك :نركاال 1 ولا طلو

 ىامطلادابزا ىم الادب شن وطالب ةدحاولارثنلا ايلا ى مسالا وياكل

 س س27

 اطاطخ ىذنوللارهفكع 0 اعط لذى 7 اطاطغلا قءارذع ىلا ما

 هدعيوهفرشم ىأقوحلا فدر ب هرعوأءاو كالا كري لاق

 لصالاءاذك اطوط:طممت | هلوق



 لصالاءاذكىد.حلا هلوق
 ررحوةروصأ اهذه ىلع

 ىلا شال ااظ ل

 ررحو تن نمنتنثانطوقنم

١ 

 ' (ططخإ) . 2 ءاطلا فرح / د ءاملال صف لدا

 2 2 00 هءء 2-0
 1 لاق ىديدلا هنازك دوءاشلا نوط ام بقصو قهيىنأ ةدغلك طاطا ىزصسلا فسورونأ لاف

 95 هم

 (د-) طشكلا طشدلا ٍتارعالان با نعسان هزل  بدم) هتضكامئردأالو

 فو ابنت ل |وقتبا ودلا نعلاملا عضو ميلا و يا لسجل طا

 لبالا نعمك معو يب ميضقاذا أح ورسول "ل قلعت دع

 اناس مط ربعبلا ن نعلخلا طحبو و زل لكنا ىلعحب 1 رسل اود عانملا و داي الا هو

 ا قولو سووا رمسلاو لسخرلا طح ىرهودللا هطحدةفرهظ ن عدل زامل

 ةديدحرئافذلان ودا نيذلا نيعاطتلا تاودأ نمرخ ناكمىفلاكو تاو دالا نم ملا لوم

 ديشنأو وُ عدأو قرط فوم
 ر)سو# هلو | سرؤ و هو و و

 رم هم و هول »ع هناك قورع نءاكد تو نيج

 لاش رذولان وعل ام رهط ن ”ءادقا لتس كاتم سوءا ف فون زو هعمل ةلسلو

 ىحو ةطاا مسالا و هنعهطح نأ 1هلاسور ودل[ و كره ظ ضن االول زو كدعهَللا طح

 ىط.طخلا هلأسو مسهتعطضقمهرازو أ كلذبا رقة اولوقو مهل لقانا لمثا رسا بأ

 امي ىذ طخ ىأةلتح انناعسما) اوقانعم لاه ةطحاوإ اوقوىلاعتهلوق فقدم ون لاك ةطللا ىأ

 ناك ةلطس تب :رثواو لاك ةطحان هأ وأ ةطحا اشم ىنعم ىلءتعفتراوةءارقلا كلذكو انع

 مغةظفلاولا و لوقلااذ_هاوفر رف ةطحات وذاع ططحا اول ]وقول لمقدن اس .. رغلا ىفاهحب و

 هلوقفف ءارفلالاكو نيقسافهيهتنا دامس مع أ وام هلع واهما اورما جلا ةظفنلا هذه

 ةيطبشلا مالك ىلا ولات طع ىهىأ ةطهن تما اماولوق روق لع هللا 00 وةوىلاعت

 ىف ضامعنإ نع ميج نيديعس ىوزو مهل ل قىذلاريغالوقاولط يذلا لدغ ىلاعتلوق كاذف

 مههاتسأ ىلع اولخدوةطح اوت رخغمّمطح اولوقواعكر لاه اذ بانلأ او داوىلاعت لوق
 لستارسسا قي ناةانعلبثمللا [لاك و مهل لكلا راغال اوقا 000 هل اوقٌكاذف

 ىلا ارعالا نبا لاقو مهن طضقرهرا 9 زوأاها طا "كمل لقانا ةطحاولو وق مهلل دق نيح
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 طق ةلك أ ا ةط>- ل->-وزع هلوقو لاق ةدمحة طخ 01 اتمث ةلظنح اولاةفقطح اول قمسهأ لبق

 0 ظ .هرازو تطل اهول اكول لمارس اوثناهب سها لك ى هلا و هنزاالا هلاال شو راو تع
5 

 - 2 عك

 هأناطخ منع طدت أ ةطحدلو عقءدسج ىفءال قا هالي | نمد دبا افو 01ا 11 لي

 7 ةارؤتلاىف ىعسةالسدلاناثددلاى و هاقل ودل زنا ذاهظص ولا طحن متو ”رلعف ىشو هنونذو

 ص

 اطوطح



 ١1 ' (طثح) ءاطلافرح د« ءاللالصف
 00000 اا ذآ 1 1 2 2 2 ها

 9 ءومو وموسم و

 هنزمهو هنولىلء مكح كلو عولاوه ىذلاطتخلا ن مكلذ لكو تمطن محاو تأ طنيح اقوة ملصأب
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 لاطنمل طقسا نإثيدحلا ىفو ضرالابق اللا يلعب او لحجر ”ةسءاشنب : 1نانملم امن هئاوأ

 هموم

 انعلازمهلابو يشل طرا بضع لن 20 اًصْعتممو سف : ةنل |بايىلءايطْنمح

 بتم عنشملا رف ونواب رو لاسم ريشالا نيا لاق ن رطبلا

 ىو قاملالا دئاوزءاملاوفلالا وةزمهلاون 100 ا وتأطنمح ا لاق.ءاإ عانتماال

 هقاوهدسأ العن اطوبحواطبحبسو تاز هلا ُبطغتمازمهوبغ رم ىربؤلا
 9 صرمس مح

 هلع ا الع لحرلا ل عاذاىرهزالا مهلامع | ا طم>افليزنتلا فو هطمحخأ

 دما 9 ع

 اطمح طبص لعاب لاق :تمكسلانبالاق و هيل رشي نملامعأ هلا طيحأو هيح اص طبحسأو

 كأن عك :رهزالا و ر توت او هباوث لطب ىرهوملا لاك و ءالانوكس طبخ وهقالو

 اذه عمس 0 اوىرهزالا لاف اطوم> - طي لا وءابلا تشب رلعطم-دقفأرق ىلارعأن ع ىحهنادبز

 هريغهطيح اوريثالا نبا لاك هَللَطِبآى أو) عقلا طبخ أ ث يدا ىفووزع طيحدةفةءارقلاو هزيغل

 لك الاف تطرف فاسط كيم تباصأ اذا كيرصتلا اسياد تح ممل وةنموهولاك

 رفس ناك هنالك اذن ىعم معن ورع نبكلامنبنزام نب ثرحلا طبطلاو طرا وتوقف رتل ىتح

 منن موا كالذي مسامناليقو هيلا ريش ب دا طمشسلا ل ثم هياصاق

 ساس.قلاو مست نممه وى بح مههلا ةيسنل اوبسنلاةهج ىلعهؤان ؟تاطسخلا اوتاطب اوهلكأ

 رموز لقا د نغم تشاو نك مكب ورع نيرا تالا لبق وزكلا
 1 ورع ىب نملاق تنأ 01د ل 1 وارعالا نبا لاق و ورع ني كلامنا
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 ا اواهاحاذح دل ا ودي ساوأهس 1 ارسل ١ واهةدعتاطبحلا عاج و ربا

 نماخ تاطب1اثيللاى ءره الا اهسأروا دنت وشحلاب عيا نخبر لزاما و

 ىلطمح اولاق طبملا ىلا اويسناذا ولا ىنطمحلا نالفلاةيي طا داسع نب روسملا مهنه جت نب

 ىرئالو ىرهزالا لاق اوهففتازسكلا ةرثك اوه كرما كوكس اود راسةلسىلاو

 قفانملا ل عكلذكو ا نطبا بج انمسال نايا طامحح ن نمالا اذوخأمهنالظر قطف طم
5 
 اطمح طوق هنطإ طم نماه 0 واظمح طم ]ع طبخ مهلوق اوذْن مءاملا اونكسومل هدد مب أرلا ع طم

 رثبلا طبحوردهاذا اب طم * ليتقلا مد طيحلاقي : وهريغو تدكسل ان انع انلتدث (كلذك

 ثيلثتي . اموُم>هلوق

 هعصمويتك |||

 ميلا ُثي

 لصالاباذكرُيلا طب-هلوق قىرهز زالا(اطشحل ناك امدوعب الفكر ءام هديب الاورعوب لاف بهذا اب
 ها مضاودارملاو



 ْ (طبح) ءاطلا فرح د ءاذنا لصق 1
 سس سس ا

 .هارئال اهقكللا ت6 اهلا ا ايفل طرت اديب م اهعج ىأ اه هلوق

 لصالا شماهي
 هس 9 اذك انههةواح ةرضخ هلوق

 ذي ةلك [ الا هلوقو اولا لمت 1 35 د طركامناو اهل ىعملاو طقس همفو لصالاب

 : ةواج رض لالا اذس هنأ ملسو«لعهتلا لص ىبنلا لوفامأو رضا ةلك كلا هانعم هحع# هبذك م ضاو

 يقله يف سانا ةبْشَرو هنوال_> عمدنممب ةرلاو نيكسملاءاطغعا ىلع توسل ةمانلا انه

 ١ 0 : ىحرثكسف ةيشاملا لك نأ طبلساوهترشاوءايندففاهتمعنلا وىلاعتو لراستهللا

 طلال بقو مرولا ثوم عرضلا ف طمطلاو هديل سن أ قاع رالو اموطبكلدا

 س س 8# لد <
 فتم ناكاذا ىلا سلا مروهدلج طمحوهريسعو اءادن من نيالا

 ىدعملالوقهنمو نبت ”رصارلتا
| 

 ” و س

 بعشالا عساك نسير عن 11 طبحا بلا قيلف

 نالفقوملا ىلاوأ : ةرصانللا ل و ىريصلا ىلا وفي اا طرد نولو قب الو لاق

 ريصقلا الار مهالوزمسنب اومن خت لدا عْاو سطات هبي

 فاالاوزمهلاونونلاوابستخئيْ زوم وميض ز روؤه سؤ ى وطب ادب زوي لاك نيطبل

 1 وندلاى 1 رو لحرف قام الا فلالا لبقو قال الك ئاوزابلاو
 م و م ه7

 فلالا نمتلدنأ ون وثلاتفد-تدشنا راسحلا,تنآفت سس ا ٌتيطنسح ا دقو طلبو

 ريغ_هنىف 0-1 ثدنأتلات سلفلالا نال انونمءاطلارمسكي طيسح تلقو ءأن
 #57 سس 507

 نان" دار هسق مسالك كلدكو طنتبح تلق فقالا تفذ_>ونونلا تي 00 هىلح

 | د نمشولا قيفودس 2 تم رماست !سحتاربتل ساهم [فدحافقاملالل

 د 0 سبح تاق لوالا ىف تضع ناف صوم

 وأ ابتخرل هلا ىطنسلاو نلنبا يطعم سكة راو سل رقلا كلذكو
- 

 هه.

 1 6 م 29 ل د

 نو رومتمر ودكم ىو دوصقنم طئح ل حر قانكلات 00 املا روع
 ع م9 مي

 زحارلاىربنادشن ًاوةنطب وأ اظيغ يتم ىأ اطل

 و سماق اس هد

 ىطقلا راكب حاالو #4 ىطتبحأ الت دن اذ نا

 يس سو 2 ا وع

 انباع ايلا قلاب كلام زومهلا ف لاقولاك
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 سلة: رماز مهلا تال ط متجرك اوس فزنا ًاطبح ىلع ىرهوملا مجرتدقو

 ةيلصأب



 لا ننس سيرف شناوف تاس مس 0 اش ايايح ف دوف ماسح ايبا انياتم 4 اواو نير سا يي و و

 ط4 2 (طيسلإلا « ءاطلانفرح «. ءاكءالصف
 و م.م

 3 ىلا امنا لا هريس 00 ةقياسم :هرمسفال ه-هجو لعشي دخلات ٠ لو

 1 فان ىلا لاقف وحان لبو رتملا ىلع سو هنلع هللا صدقا ٌلوسر س لج لا هنأ !ىرداا دعس

 وءوو

 لوسدابرشلاب ريكا أي وأل--رلاقفلاك اه رواد ردن نم مكيلع م امىدعتم كملع

 هعتترا ا هناك“ ارو سو :ايعتقا قاماطا لونا تك ةلاكدتا

 0-0 رات ينبامناو رمل رفا قآل هنالاتتف هد هناكورئاسنااذ- هنن هو

 سمشلانيع يقيس هان لل تا 06 امنا رض ذلك ١ ِْ الامي : وأ اطمح
 هو و هاك هد مى م ا هام مد

 يكل 0 نلوم حام ماو تارت لابللا اذهناوٌتعترُم تلابو تطلق |

ئا لوسرلاعاكو بسلا اوربا سم اج يجب حد حم هياسشعلا
 5 لك را نّمدناولسو هيلع دلتا ىلصهل

 ربخلا اذهةباورتيصقاغاوىرهزالا لاك ةمايقلا مواد هش هيلعنوكيو عسشبال ىدلا | ١

 هدءدهمو ى |

 تجنن تيل 8 رشمالامه دج برش نالثم هيفو انعم قاس رتب اذاهنال

 5 8 0 هوقامآ مق لذي لاملا عبق دصتمللدبرضرخت" الالثملاو

 عج رانا جار 3 االسم ملل ا 2

 م وص 0-0 5 مو < 4 هدو

 0 ا 2 م ”اهل ضر وايندلا

 ا 7 أامخافرضتلا دلك الا اسوم لعمق كصدلو ةفدومنادصّتقْلا لكان اوباذعلا باتْساو

 ردم ءارضخنا نأ كلذو تعترم 2 تلايو تطل سلا نيعتليقتسااه ماو ”التما اذا ىت ع

 عهد امام رىتااةينكلان كلو و كلفة شاملا اهنم اكشست ىلا ل اوقيلار را 6

 ظ ينلاوشان اا رضا نواعم نرعلاتيأ ارامركسس ولا بسب يو بعا

 ةفرط 4 ددق ةولاهه نعام .وطد طمخضإلاةهئمراكس ”سنالوأ ثا يش هسنم عن ةرةبشاملاو رد

 هاوقففيصلا تان نيبف | ظ

 را جاسم تل +٠ اذانئاع خا تانك |
> - - 

 8 ءو <

 طمحالو 3 وسسنالا مننا وعش رلانوقبز 0 ريل نمسلو يقل اىف فصلا الكم م داق

 لوبان مهر ادا ماوزاف نقيس بئاضن يوان ارت تانبو لاق هنعا يوط»

 ذخأ ىف صعب نام رضا ةلكأ ل[ سوميلع تلا لص يبنلا ب را متيسلوةد ءومسلا |

 ظ
 ظ



 (طبح) 7.1 ءاظلا فرح هي. ةائاو م1 الضُف ١
 يا ا: رسم تس لا

 ناس رغن فرحا مهو لاعالا مدا طْننلا لجو اش طنثلا لع ظئنلاو طنشلا نب ىلارعالا نبا قرف

 *ايلابكو 54 ولاق بعك ثيدج ىفالاءاحاموريثالا نبا لاف نالسيخ دمنا رع :ردأال اولاق

 قيوعتلاوهو طبشتلا نمنونلالدب

 (طرخ) ة 7 رع طرخ زوج (طر 00 مدل اع (دع) (هالسن)

 ءلمهملا"النان طرخ لاقد و #2 هعقتلطسا طرا س».دردلاو « رعاشلا لاسر طرْخ وع

 ىريسملا دات لاك ا 1 !ىرينبا لاق م 9

 اط ل ف اطعتدقاتثاء املك أي 5 الناقعلا نا لارا

 اذا الج راج ريس زا مو «قاحاذا ها مس طلَج ع
 2001م

 ىلا ضرالا ءاطمللا اطرح ١ ملدا ى اة سفس طل ارقلا يداك ما طالخلاو دك

 ليقو ةرصلارغماطلاوةملاةلنإ التأمل ىهليقو ةعملا "النا ,ءالغلملا ىهليقو ا هيفرصمال

 طحلجىف ةفغلنزلاوأايفرصمال ى علا ضرالا:اطنأملا (مج) ىفاريسأا ع نعتز م

 هطفلج لاقي قرشلاو ! وط ويلا ةديدجلا ةنيه از رو ردد ىلا طالما بيذهتلا (طفاجإ)

 حاولالا ريما منيب ل ديف ن سلا طا ىذلاوه دب ردنبا لاك ءراوما نقلل

 قاحه سأر ماج (طلج) طابا طءفوراقلاو تةرايمصست و ناكل ةقاشش خر وو

 ملعأ هللاوةدئاز يملاو ىرهوهلا لاق هرعش

 اح طبحدقوحر رخاران“ن نمد برسعلا لستم طل (هح) ا طارس)

 هدمسس نبأ سكننو برعىأ 1ك طالع رخلا اطبحلاق : ىرهؤملا فرصا ايللشلو

 ةمعس اب 5 هضم هم رو ومس

 ىطابحلا ا اوم اطيح 0038 هلو 00 0 00 0 5

 وهو قرد ا نما تاج د فلا تلو قاع حرض او

 2 51 سا 5

 تش ا ناو مدنا 2اىفو 1 ..-وهفاطيح طبخ عفتااذ تبع طم قرهزالا قوقدتملا

 هوس 358 5

 وهو لا ن نم ملا خلاب موشعب اود لاق طال ذل كفوري اس لبامعس لا

 اناس بايعام لاني اممذاو سو هيلع هللا ىلص أ :لا لوقامأ أو ىرهزالا لاقت ار طضالا

 ل انت رش نما تحتل كبت هب هطمو منور لركو بل ارسفدسعا اكلي وأ



 ا (طتث) ' ءاطلافرح هب ةاثلالصف

 1 هبا ومو م س سدد تال ض هد دي هو

 5 اوهفةطوطنوةطاطثواططت طْمبو طثب طث دقو طل و طاطُ و تاطن و 1 ار اوعا ا نع

 قرف هنا ىرمعل اوهدمسن ١لاق 1 وطُتلا اوةطاطتلا مسالا أو اططلاردصملادب ردئالاق 3 و

 ثوكسلا ىهيبق سانيو كدر بشعارها نافل

 دلخلا كلذكو اتمَت دقوريغتملا محلا طعْلاو عن رلاهلةنتلاسس لمراد طبعا (طث)

 ركب وب فدشن أ ىرعثالا لاق علقت يثااذ

 اط رجلك الازتسوتكا؟ اطعت دقات لك أي

 لاق ءاملا كلذكو نتن ؟ىلرمللا د ع ةكلوكر هلم طعتلاو ىرهوملا لاك هبصغاذادب طرخولاق

 ةهمميع 67 95ه ان مه س

 ترو نيم رش #3 اطلفو شاش يلع بنمو ! ْ ندا

 ءارعش ضع لاق وتققشت و تمرو هن تطعن دو هطعثلا ىهفةضسبلا ترذ ماذا ورعو اكو جم م هس 5-3 9و م
 و 9و م و 1 < يم ودسو

 0 35 دوس نهوبارعلا نطعش 3(

 0 8 2 وو ا 3 < 0 - َءَو 0 0

 و م5  ىسع 0

 رمعملاوروثلا وبرد اذ[ كرس وقول ا ماعلا ا 7 ا

 9 اع ديراب 9و همم

 لاكاقيقردر 4 اة ع راداس لس الث طلي ىبصلاو

 ق.ةرلا طلشلا تطلتو تل انف تق راى و طا طي ,وههوه قراذاناسنالا لاقي روصدنمولأ

 هللا مرك ىلع هد->ىفو هل يفلاورقملاولب الل اقبامرثك أ اوريثالا بالاك عيجرلا نم

 ىللقاوناك مسمن الرعتلاك اساننوطوْغَس اوناكىأ اطلت تن وطلع ف و ارح ورع اوناك ههحو

 هلا :واهعوستو لك ”املاةرثكلاةراشاوهو اقيقرتوطلت أو لك" املاو لكالا

 ريربلاع هيِتسَطلو طلشلاسّتسمراذااطلت
 امال يربو طساونم 5 ايا ةزدي لقب

 ىف طرق اذا نمهعلاو ,قيقرلا نيطلا ملا م ام تل هاتر ةطلتلا (1

 لاتتروظو لسرالا ع صاذاتابنلاو ضرالا نمقاكللاح 7 رع طبقا تلا (طنل) ةق 6 ةقرا

 ىنار ءالا نبا ادان 1 راد لاخلا قنا هطتدق“ املاٌقوفُديمضرالا تناكشيد- اق

 اهلنا داخل قط درالا مال ىلاعت هلا نا عك ريس تمو لقتتلا طم و قدقلا طل

 رودنمو لاق اهلتالثلاك تراصف ماك الاراهطتتو اهلدان والك تراصف اه بشى ألاسكا

 (عسات نرعلاناسل - 14)



 (ططث) ٠ ةاطلافزخ < ءاثلا لف 1

 بكرا و ةمعاب ابرةملكلاف ةملصأ ةزمسهلا تناكتاولاك ل ئقثلا ل_ثزلاءاطلا ذعن
 و" مع و 2 َ وه 4 مل 7 9

 اح ايطعَرتلا ىرهزالا قيقرلااسحلاةطعرألا 0 هلثم رق درغلاو لاق ةمثالث ىهف

 نار هرلا نيظلاا عا نعةربخال طبل اثم ىلع طمرة (سر) نيللابزجط قمقر

 ءاقسلا ةيمرتاب ريالا رو طك ا مرت قنالف عقو* ارفلا ةدئاز لال عل ىرهوملا لاق

 ا ار

 2 يل ا -0- ب 75 و

 انا اللا لستم طا ان و 5 ونا راقت باول مامن ةرلا و
 و مث حس

 ىرفزآلا لاك ) ظذ ثا( لكس الاربنكلا ممل ميظعلا لج -رلا طوول 0 عوأ
- 

 م0

 ءىلطن د نطدلا ريال (دضت) قع اهنرتا عزرا نالمايلا ىلأ طخ تأرق
 اق م ت0 2 2

 سلا رعش للقلاوغل بو ذ هش ' .موقنم ططألا نيب الآ لسبر جوكلا طنالاو طلاو

 ل--رو نيبحاحلا ارعشل#لقلا اضيأ اود لبقو ني راعلا نغاةيخلا نيو اوراق

 ظ الا كار رعالانا نيسيحال ار فزع ىغتسسيالونيدبجاح ارم ينتقل الت

 ىنغتسيال ندخل املا ٌهطْن :أسها اوبيذهتلا عم اركحلا ططدلاو طاع ولاق نيدحاخلا قمقرلا

 ١ 0 نيبجاحللارك ذنعمنف
 هم و موو

 9 مزود ذةكحصررع #4 ىتعشالو ىا اوغنم

 عمم موص هه 7 سوو 5 --ٍ --_ٍٍ

 مدقلايامظفالاةفرح نب جافا طن قلأالو

 7 سس

 وو ةطاطشلاو تطوان طاطنو ةظاثو نأطُت موق نم ملا ل وق

 ا ا

 لاقياغا يعلو دقةماعلا تناكناو ُّظَر ًادمعللا 0 بالا 5

 ُُثء

 ثيد> ىو هيدا ةدهكمات وصولي أت دروأو طثأ ا اوريعال طل

 000 املا ةاسيفرو أ ثيدحفو الط عش ا ءارذ ةسدق دمع نب اهد* ىو نامَع

 ساد 8 .ءو س 529١و -

 ههجوىرعىذلا 50 تعجب وهطاطنلا ارجار هلا ل_ءفاملاقف رافع نما نع

 7 طانطأ عجطنا طئاطتلا 0000 ثيدملااذهىورودكهشلفسأ افتاق اطالارعشلا نم

 طاطُ أ طد مثلا عجب و اهتعمسلاو طن لوقت هلت تاقف جر ةرمديزول لاق تو لاف لي ولا



 د .ةدح ا ا الل دع ا م د

 0 تي 9
 2 02 ولا ا 001 7 ا ا ا

 ا ا ل و 0000 يا ا ا دا د

 0 (طرث) 2. ءاطلا «» فربماثلالصق '

 -َ م 2 5

 ءانللا تانىفاهرت 5 رح اإ و ةنسسلاةفرعمامسا لعحم 2 راضم ىلعفءان ُّط وع قءاتلا أك لاق

 ١ ءاز اوءاطلاو

 ىو : هاش اناوتعلا ميسان >اياخ لو ودذطأتلا (ظان) .(ةئلئللاءاثلا, لصف ])
 ووو 89 متل وه ه «) يبث هس

 تدادزا ءاملا اهباصأ ااذاةطأشل انالد_ةجوهقومدتشد 9 لا ترش اع ثا لذملا ١

 و

 حونةماجرك ذب ذيةممأ لاق أ اهميه يتطلع رشي ىذلل ليقود وطرواداسن :

 ماللاوةالصلاهيلعو دجتانسن ىلع ْ

 8 ه5 © سمسم مدسو

 راك نيطلاوطألا هيلع #23 طش تدكرام دع سكي

 م مح
 كا

 اضيأةهألاقو تنورات نشل طأثاالمقو

 دش ميكح نم رهأ ب ابسأ 0 تسب د. براغملاوقراشملاعلب
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 ملم وبا ىننيعف 03 4 . امدنع سلا بيغ

 هدروأكادكو ا و لاف تأجل ةطأشلا لعد ان اتوا ازيا درو و

 اذهو ىرهزالا لاق م-عمالكب نيطلا بلخناو لاكن أ رَقلا اذ فصي عسل هنأ لافو ىربنبا 1

 000 دوس 7

 امو ةطاشلا نم وتنص اهلنا ءاطأنل وعاش اةيرودتطأيلاوسابعتانحموزلاهب ا

 هطيتشمللا طبش ) قد نعم نك وةمأن ابى أناطاتو ناطانوءاطال وااطأن نب وها
-- 

 لاق مهلطبشق م .مئاعبلا هلا ركن كلوزيزعلا ليزنستلا فو هنعولةشاذا اطيل لا ةرع
 حيوراتا نع مهدرف ةبكعم| ريركماملا رامي و ءثاسنالا 0 امنشتلا قم

 هي ءّن م

 هلي او وتف هيلع 0 و طف ةرهالا ىلع هدي وو هن 900 رهط ةواطتوكلا ع كك و

 دوس ناخب كلاقو فيفا همست اطيل را كطيو اةيفكيف ل

 دسالوقو داوملان ءلفشلاودد ومتلاوهو طشلا نهي تثىأٌةطْت ةأرما

 ىو نئنار_ءالانبا هرسف ناب اهباعم عَبْد هنعم ب دساس 6 معلا مهو *

 ةفغا طا اناث طرا 4 9 تش سيو ترو نانا غنيت تاغللا ٍضعب

 هر ذ 5 رش ةيسرافلا وهو فك انبالا نم عت *ةثابضنأ طرقلاو ىر_هوحلا 0 وأ

 ةزمسهلاو لاق فرعضل اقم ا ايةئطرَألاو ثوغلاونأ هفر ءبلو ل. عش ننرضنلا

 زم-هلاةئطَرْلا ىرهزالا لاق تشب سلو لاق هناعو سلع كرز 1 طرة ظل 0

 اذ

 فلؤمللمدقنملا ىنأفهل وق

 3 رحةدامف

 دفع سءشلا سغمىأرف

 ”ايبم
 ن وكسف مذا وهبل>و هأ

 سوماقلا قاكنينمضد و

 ىاكح ربزور نعي دمرحو
 هع هك س وماقلا

 ى اد_كهوهس رشهلوق
 هحرشو سوماقلاو لدالا

 هرخآ "لله جمو هلأ ةمعع

 هسكع جامعا حسنى ىدلاو

 ررحو |



 (طخت) ٠ ءاطلافرح ه« ءاثلاو ءابلا لصف 0

 لقا, هب طئالو ردامو تدرون 2 اطراف باح نهلوهف

 طلاستلا راناكرا ذاك ذاتيا يلجأ ىلعاباودااكتاذا ف و.بسلاءاوطاابتلاقب و

 اطل لبحرلاطايوركسعلا نمَّنو الا املا دم رفتالف ىنطلا وف ةوم لادا اهطلاملاو

 ها 6 ف فرطب ناسنالان ذأ < ع رق برمضد ناو و ةيقارع طيطلا و 0 هلم ىدملاىفامع ًااذا
 هم ..5مت-

 تلانلسملا اودو طا الا ل ءلأو طلملاوه_هجوناب ر نءتبابس فول اهب شاطي نأ طلمو

 عبو لكذ ود ركشرت 5 # رافرتل اربح ربي طلبلاو *« لاقدس رعبا ركنا اهب طرخت

 لاف عضوم مسا طالبلاو هرمشمب

 انطوالو الشأامآ طالمل ناك د« الو اللا انرزام لواجرالو
 هبسشي ؟ىثطئالا ثمللا (( طنلب ) تبشب سالدي ردنبا لاك ريسصقللا ٌطوقأملا (طقب ))

 مونثكنبورع لاف ىنأوهنم شه ما رلاّثالا مال
 اننرامهلح شاشحُسَو #* مانروأ ١ طل ؛قيراسو

 له لوقيالمعتسسناك ا نوناوءابلا ني لينا ذل ميدوينطب انا ىرعنالا 0

 ةيدْمس لك طوملا (نع) هعضوم روك ذموهو رسل نزو ىلعو طنيلا حلسنلل نو ملا

 امن اك طيب ت قنا ير هتمعتسا وءامالب ةصاخ نمسلا ونيل نيطي ألا ى مو

 ايف را ماعطلا نمبرضةطملا لءقو ا ّملاولاك مهنه ةغث اطل ىلا كل ذي ت بهذ

 دش . و اني ةمسرافلا وابرعم

 الاب طبمل اهلك ع زوال ام امصنتاقنت

 ىدنهلا فلو قامو ى ربا لف 5 3 دا 0 « ىرهزالاهدشنأو

2 - 

 "00000 نكس وق الا اذه كيلو عسر سس لاق

 ْنا عاتصلا نممودفو علال اه بذي ىلا لوبا 2 0 ووريغلءاطلارانهعمسأ

 غدعب رقتفااذاو ًزعدعبلذاذا 1 ومي 1 رلا طابا ءارعالا

 رخ يا ]وق هدم و اطسقلا 0 ٌ ركلات ئره الا 5 «(عةانتملاءانلا لصف )إ



 . نانو دامو 0000 001 100 ا 0070 0007 1000 500006 01 ا لال كاد ل ع ل ا
0 

 1 طابا ٠ .ءاطلا يرحأ « ءابلالضفا ٠ ظ 7

 طالبلا ولت اهلا نيا طا هرلا تبا وه قي

 لئاهلا ىف نم ةنلاتيانثى طانر مرلا تبان رات لا كرالا د ”ىوّتسسملا يندب

 ىه وةناطلا يظل طاملاو ى وسسملا طالءلاو هنمرئ انتاموهو لئاهلا لم ام

 هيمو ها و طالت ١| ى دو "بدلا ةقينسوأ ريغدلا طا اوهو يسمن اهل ناك اذا مطسلا

 َميقلاذا ىأا وطلاب داودلاجم هاوقهنمو ضرالا فس هذف كن مرووأ كك رتاذا نالف طل لق

 صضرالا زل اذهو ضرالا في هذلوالا نال لالا ف الخ اذ هو لاك ضرالا اوس 7

 ظ رفس ف قيف رك ذيةمرلاوذلاكو

 فراخ :زلا تاوذىفاباشحلا» ارب *« اع "ا طالملا سمان

 ةبورلاك ارابعالو انا رتاهنّمم ىلع ىرتال نو دواهطالد باص رالا رطملا طع أ و
 و

 سسددعا 7-0 ديا مالو 23 انام فوج طالب ىلا وأب 4 ْ

 و

 بهذورقتفاءلعاف مسيل ام ىلع طا وهف طانا ل 3 طلب :اول> رلا طمباو دحا اواها ف رعب ||

 سقلاو صا لاق الاقل لأ ذا طل ميل و لاك ةلاملقاذا طعام وهف طاب . اودلام
 82 ع

 عام ابوراجام مر ايف #4 ا امردن ور ل

 تالحهيدب رب م-عضعل لاقف ةلطا ف مانلا تحاول بهعتلإ ىلع راج ..كصابف دا ارأ :

 6 1 2 مالا + هوو هو ا ش
 ةشورفم ةطلسما أ هرادداراةطل نوزح الافو ارهدو ةهر ىآةطابءامردن ور-ع لع[

 ىل_جنمةيرقةطلنمهضعن لاو اسلفمىأةطلبممضءعيلاقو طالبلااهليلاقي و ةراخخاب
 نا و 3 0 3 1 5 ِ

 بيذهتلا أ فتةطاب ورعو لاهو اهنيعيةمسضهىب 0 ممتسلاول ج و بنعلا ا 0 ٍ
1 2 9 

 ارز طاب ابعش اهلّنافر + ةمالظاو كا :
 يمان ١

 ةراخا نمهبرض طالبلا لاق طالبا ة سحاب لهب تاقعرباجثي دد>د ىو خصوم مح ارعرو ْ

 ِثدديلا ىف هرك درر دي دافور مم ضوموهراعاسأ الي ناكملا سب ضرالا هنشرغت :

 | ميلود جببلا الاول دوما آلا هو يالا نش ملعلًمال الامه را
6 0 2: 

 دوى خاولا ف نييلعتلأاذ ءاخخا ىناخت ا واطالب ان الف نطلب از هلا مرسلا منومزحتملاو نانا ||

 ءاللا ل دءاشب سوماقلا . ىأ كل طلايمنالفو دل هايج ىأ | ةطل اافلزن لاقي ةدهاجلا هيما كلعو كم ثلا

 درست | وكي أش حاسم
 ز 00 .وةمدعملا



 كب رحب ودتسلاطةبوهلوق

 سوماقلا حرش فامفاقلا

 (طلب) ١ .ءاطلا فرح « ءاملا ل ضف 1

 000 نمي اوهاتخ'ملوقت ضرالا عاقب معة ولاق اهتم ىراطالا قب

 ةقوفلا نهانا َنْمَمطْشبلا او ضرالا َنَمَدطَقملا ىلعو سانلا نمّطقملا ىلع ةدمئاعل اوقعقي و

 قيس نونلا.ةلطقنلا اهالي وسانلا نم ةقرفلا ثند ىف ةطقملا نوكتن أن كي ولاق
 لاجبئليطب هيلي لئلا فو ةقرغتلا طقلاو عملا طبشلا ىلا رعالا نبا هقرفوشلا 3 واهرك ذ

 هنطر هدخاف اهتس ىف هىوه ااا جرن اص هتفرعمو هلعب لمعلا ماكجاب وي لحرلل كلذ

 ناكو هل٠ نسال دره. .ةرفىأ كدطي هبطت .لاقف تعصامكل و ناو رت ىتنا
 3 2 رع وص دع

 ةراشقودسهلا لهتطاقلا نيذهتلا هقر 0000 قب اللا قفرلا ب طلاق ل جرلا

 اديصل“ .لاذادينهلا نمهَممْسوْبالكَو صناقلا فسيرعاشلا لاق

 2825 كو 0

 2 مف سيسي #2 هريصتفأ ست نهتم للا اذا
”<- - - 

 و م هد ستوري ب س7 ا 7

 ُ وثدنلتعي لاب ار نارغ * . ةنأك ل ]ودب ىرت

 خلا ماو كل فاذا نقلا نمطتتسام طقبلا وع را وأثلنلا ىلعةنخسا ى رطعت نأ طقمل او

 رهش لاق نتانجلا ع :, لصياللاق هنا بدسملا نيدعس نع هدان ساتر هش ىو رو نانسأ البلل

 طّقبو عب رلاوأ ثلثل ا ىلع نابنحلا ىطعتنأ املا لاك هنارطملانبا نعىو رده انت عم“

 اا لع حرصفو دعماذ لما قركتعو ٌطقربو ليلا طقبورعولا هياقتنسلا

 طقملاو نيقرغتملابملا ىلا نوداعت ىأنوُسَقَ ولازاخ نيكرشملا ع

 ىمهانطلا لاقي هنموءاسأم اير وّمدسْلا ٍضرإلالقوٌضرالا مالا «( طلب ) .ةقرش

 3 هورلاق او 0
 طالبلا نهال هملع + طاطشُقلا ٌُبئالَْتبكخأو سم ومره

 رعاشلال اك اهرغو رادلا فكس 3 رمل ةراخلا خلاب طالبلاو
 سوصص ةم ع ا

 .مطإالا طالب ىزاتحتوا ر * ىح طن ىح كل ىاقماذه

 ”ىدابالاداود ىالىربادشنأ و
1 

 نو 0 < الارداشي طالب دو رض ئاك اذناكذ قل

 3 م 7 يف

 0 ةراجر أر اناهتشرفادا ةطواسص هذ 00000 ةراجوأر طرا دلاقيو

 8 َك بمص صارم يؤ !2ةمص (سسس

 كاذكوظاب و طئاخلا طابواها وساهطابو اطلب اهطلن ا طلدو 01 0 21 1 ةراخخ اتشرف 1 أ
 مس 5

 ' ئحارلا لوقو ضرالا امال تالف لاق عجم نم بشل تس لقوا ضرالا طلبو

 تامفإ
0 



 1 ل و ا ا ام
 0 1-2 , "ب 4 201- 1

 ا ا وا م
 لد 7-0-3 يىتلان 5-0 5 دم ااا -. . »َ 0 4 '/ ١ لل

 1 (طقب)  .ءاطلافزخ « ءابلالسف

 90 وصلو طعم و تحمل كاذكو ىلإ رعالانباناضسسي جانو وسلا طالنكو
 73 ور

 ىل رعالا نياذشن هتوقرف رسلامّاسنالا اكن طاعبالاو هدحبو نوكي ىذلا دورقلاودرقلاو

 ايلين اذ 0 اال نتي
 7 ىلا 54

 قفىلارعا ىشمو لاقاعبالاطايالاووُذ- 1 نملعتفا ىدتسا طاعنالابّن نعي باعث او رو
 ص

 صاع ىب نون لاقو صلات 1 هاورشي لواودفنأ ىَأ اديدش اطاعنا اوعي دقل اقف موق لص

 هس وس هع -7ييس# ىدمود. 9< و ده ونث

 ىيضقي فوسنأ ىندالو 3 ىدعبجف ىيدنمدقتلا طعبال

 كراددعيأامن ودير كرا مامن اوقمفءاطلادلا نول د. لاق هناءارغلا نعمل ىورو
 ه8 2 ىو ما م صرع م سلع آم آ

 يا اهطفملاو 3 اواهحد اذااهطعذو اهحدبو اهطمدو اهطحشو هايسلا طعينولوقيو

 0و 17 ند

 ىقءاطلا ل دقو سألا 0 ولا طقعملا طبع ]

 ةمو -9953 ددو ء

 هاوأ مذ هطرضع هلوق هينصخ ةداجو هسا ىهو لاق هسا عي ضرالا ةلصلارهطرشضعو هني قر الاقي ةريخالاهده

 قام امهرسكو أ هتلاثو وهلاقيأا اهطّمعبنباوهئشلا,لاعلل لاقي را انا اوه كمي م «وهرك أذ ع
 لاح الطصال ةمدقملا م
 نيوماف ّح 7 ١ رسما هاتي 7-01 يرق كمن 3 ءانربخأ ةريقةبواعمشيدح فوات

 وظدسسمم طرضعةدامؤقو ف

 هعمتم ها رفعحو حربزك || تاغللا ضعيف ريصقلا ودم مب اه-اطةرسن هو شد رقةطسا وهند رب ىداولا

 ْ 00 1 وقيل رووبطلا نسر مطرف افرام ل حو

 هوم ةؤو<

 ىرمدباى أ بنعول تبن تالاف ل تدثب ؛ طوقلمل | سدل مهضع لاو لاق

 ّك عم رد وهو 3 0 هعج طقملا ليق ةوالكن تعترف ىأ ةبشعمةطعب فاني م الاقي
6 

 تر ملوقنتد درعل أ وةسجاتلا دعب ةمحانل افق دنت يثوهامما و 0 ةعسلا و عض وم

 2ه2 تو

 ى ًأاطق 0 , ضرالا ىفاومهذو نيقّرغم ىأ ااههفباطقب اطقب وفاقلا ناك ساراطتب اطقد م

 دو صد ه عب ه

 ىأضرالا ىف اطقب مهو ةعلقوأ ةقرف ىأة سعب رنماطشب مي ىف :ىفن بلع ىحو 30

 ةرب ا نوقّرفتم
 ع ىوسص» ١ سد #بو

 ىف اوطت رقضرالاىف -0-د #23 اهروما تعاضأ ادقامكتبأ ار

2 1 

 فاز "1 ىلام مهنمئاناسف 3 20 طل ابفدع_هونماف

 موهعدم مودم ) نطو
 اليلقدب ذخئاذ اشم 2 هتطقذت 0 برر

 هو سمرا«

 . - ْ مي ,".
 اولا ارسل رت سر الر د اهفهقرف ضرالا



 ةرامعل ارخ [ىلا تنوولفهلوق

 حرشو لصالا ىف اذكه

 رظناو لأنو سوماقلا

 ها ررحو

 اذكه انونعلا ةنواملاهلوق

 ها ررحولصالا قوه

 انه لصالا,وه طئاغلا هلوق

 طط>حةداموف قأسسامفو

 َح رشق ىذلا وةمدملا نيغلا

 "رلمهملاءا1اءانهسوماقلا
 . ل

 و ا ةمراج نيس رح فنا قع ا ةريسو راو نوفمبر رد ع يعلم ال“: 7 57

 ل 1 لي نر < 1
 ب 5 2 7 ا 7 : 2

 (طعب) / ءاطلاف رح يب ءاملال صفق ٠
7 

 4 هد م 0 0 : .
 نءالاق اعدجهراكو هراغصروالا برعلا دنعوهو برعم ىمحت اءاوسّكا دف ىئ:الاو رت داارك 1

 ىلا هتفضأأ درعا درغم تقلا ذا هيوببسلا# بقل ةطيديزواهتاوصال ةياكح كل ذب تمس نسج
 اذهتاقاذا اهتدرأىتلا ةفرعملا تدرأ ك نال ةفرعمةطب تاعجّدَّص سقا ذه كلوت كاذو بّقللا

 لبق ةفرعمناك هناك امهه ةطيريصيفه يلا فاضملابةفرعمو ركن دمعسراصّدطب تنونوافدرعس

 هبوبسلاك لوالا فاضمالاعباتةطباولعف ىتفاطبهللادمعاذهاولاهو هيلا فمسضأ كلذ
 ىفاةطبهنتادسعاذهكإ اوقكااذو فدولاكرش الا لعامدد> أىرح درفءافاضمت ءمئلاذاف

 ية لرش سنلاد- - اول ىهامناو ثنثأتللءاهلا تسلو ةطبةدحاولا *املاريطنملعبلاو
 3 صوص

 لاقي نكلوعل ١ طمطمل اوطبلا توصةطنطمأ و ةحاحدو ةماج ل ماعلى الاوز دلل

 1 رعاشلا لاك بسمع ىأ طمطت سصارءاج
 تت وعم 2اس مس

 ىلا قا ىفنيئاللا نم 7-3 اطيطب ىرتر ىبهلامأ

 - سا يس

 ىربنبادشن ادلتملا» الو
 ودرع

 اطيطبلا اهنمثاقار هلا قالق د اهموسفنيئارعلل تحس

 نباتا 25 62( 5

 8 'ونعلا وألا بلان ما اطيب لوى رخ الافو

 طيطبلاو قل اوي كحل بلا عاوجالا لاو بيجاعالا طخ لا ىلارعالا نبا

 ةييارعالا لوقو قاس غيم دقعوطقم ل ةماعلا دنع لا عا لاقوة هه ارع فلنا سار

 طئاغلا بديع ىلا يك #* 1 ا : زي الس رج نا
 _2ء 2س رع 3

 هكسوأو اوثالا ف 1 0

 اب رسوب لسمل نم 0 00 تر

 لاجل نو رار نم د طتشم ىاخ نيب تدنأ

 هلسرلاذا مالك لجرا ع أو جيلا الاول: قواغلا اطاعبالاو طعبلا (طع)

 ودل ههحو ىلع
 5 س 5

 طع تلو سال نع ضرعأ 001 ام«. لئيم لاو تاق

 6 مع 052

 و و معلا سا سم ل مق 2و

 ناسح لوقهدهاش ىربنبا لاعردقل ارو راحيودعامت موسلا ف طعد دأو

 و 9م سا ا ههه , ده و

 مهلهإذإ اوعحراملاوشت 0 ممم | ولواوطعبأ طهارأ تو

 كر



 058 (ططن) ' ١ هاطلا فرع: ءابلا لضم

 ا مه 57 سول م مع ت5 سوه

 عربا نوست 53 عفدم لكع زوما انمععنفدي

 ةطوشما عطش ف رسيكلابوهىرغزالالاقو :مضااورتسكلاو محفلاناناسنلا

 ىرهولا لاه كلدكورا 3 01000 طب عجرم تلابواهدالو أ ى ع طسب ىأف املا ونعطلاك
 0 و

 ضرالا رت ىلا هل اومهلا فى عملات يا ورلا تكن افةعس اولاَض الا اوهفتفلالامأف

 تمسيأدقو عشرات جور عجبراؤ لا لوعفملا لمة يوصنم الا توك ذنتنيحوتعساوا

 هده وسد وس

 بات اب 3و لا لا مل نمط ]وعد ط وسل ر وصدق و لاك اهدِل عمتك ثعأ

 س9

رلألا ىءهفطقلاو نوعطملا نعجن مالك ةلو شم ىععاطسو بك و
 اهئ هدداتيظءق

 ولد هوطةد.عبىأ 1 و ةسضع .وةطسايقعواداوجة مقا ا ناتتلسل املا نيبو

 ند طوسابلا هريسغلاقو هديدموهستماقى دم .رحاذ اًمطسارةماك ل جرلارغسدي زون لاقو ع

 سس » 2و 5 و م2ومص سس

 بام راف عج أدعو بنبأ لاي ولا ذخ بلا ١

 5 نس# و وسم

 لات ةطسب كلذكو عضوم مسأةطسبو بلا نودوهوالكلا نسدبعب

 28 2 م معو

 ىبصليقلا كرد + ىالوولا طيسسابت أم
 و سدو

 ال قراالاتن متفلدارأولو راحاعلاك, ندمةغل ىلعم رق. ..ناماوأ ديس لاق

 وس سو

 ا اسما: لاقل يار ماب اي“ نمدغل ىل لع مخرتلاراتخارعاشلا نكل

 ام-:ناكملا اذه م نأ نظنأو هرقشهملا حاس ةرغصهريغاطيسس : ىعسدلي هنأ نظينأ
 5 3 هو و دع

 عضوم مم قلد ولا عيذاو حيساربكلافرامالا# نسصفل لعمال

 هطيض ملاةطيسلاو هلوق نيب عضوملا ذ هريغوهو ٌةطب#س يل الو هللا تءىلا احل هك سامر

 رسكو ءابلا تشب توقا زجارل لوقو ىربنب لاق ةكمو ةفوكلا

٠. 
 ار لك 1و

 و له ه6

 ا ياا 0 نيعضوملا لق<لاك

 ا طا (ططب ) امه اا امام محل نيسهذاص ل صأو نيل اوداضلان|
7 107 

 لخذهناثن دس اقو اشفم حب رول .ماةطيملاو هقشاذااًكمحكو اطيهطمهريغو

 وسو 7 نس ف 4 »و 2

 ءانأ ىهلبقو ةيكمةيدلا ةطبلاوامهوحشو حارشناو زمدلا قش طبلا طب و-حرب قمر وهيل جر ىلع

 ةغلب ةيدلا ةطملا حبا ارمسلا ىفهمصقتي زاهفدط قأهناز زعلادمعنب رع تي دقو زوالا

 075 _ نس 6 2-ء 12 . نا 5 9 5 ع

 ةلمدو ىن (هطن لاقي ة دهب داو زوالا طملاوناونكللا ومتلبلا لكمت لعل محتاهنال لان له
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 9 ةينم "دوم 2 0 4 ذا ف جاجا 0 مي “يل 200“ ا ا ا ا ل ا و وو ادا ا و اخ  رادخ رو
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 برض ناد نم بيب هلوق
 حابس ملا ىفامهيابيىفةغل
 «ووعم 2ك

 (طشبإل ٠٠٠١ البلا فرحت ءانلا لق 1
 دوو

 الشو دولا نعةياكدنلا ام ثيل عج ناطسي هاديلا هللادمعةءارقفو ن نو تذاك طسلاقيف

 هد 1

 07 ١ دقق خب ؤكطسنام ىطُي اوشا ةنع سقما اهل ديالو

 قرش أ ؟ايدضسم غو : 7 كر هيا تارا كءاسأم قءوسيو هارب

 اسبلا كيعارخ بتاتا رة اواههدبو طش ٌرْساْذا ناسنالا نالاغرمسرام

 نلفت ام طسسارد_هم طاسب الاو ةالصلا ىف ضرالا ىلع ديرما ؟أ باكلا

 راسة ٍتابسالا هيف تامسبنا قصماو امتي ابسأ طاسيالا ىهم ضورعلا نم مسج طيسبلاو

 نحل انعمدبىلا 50 دو هركن وباع: دينالف طسوهلو أقنالصتمنايبسمي ناعفت 3

 ةمظعتشي درعءاط سي نذأ أذ اتمنا لدا تل نا 'ريزعلا ليزنتلا فو اهدماهطس وكذف

 7 بنا ىأاكرادتم 000 طلاو لاطوٌدتما هريغو راهنل ا طسناو

 ةاقطسا هتان لاك رب زعلا لد زيتلا فو لة كلرادنا ا و ضرالاىف

 هداز د1 فلما قاع ماع حاج لا لاق ةطضب رق ةرقو :مسنحلا 77 اومكملع
2 

 ىفةدايزلا نأ لع ولا الرايتالا عقيد بيجي ىذلا سلا نأ مس 00 ل

 1 نالق 1 ل | ةططملاو ِ ةطسل ا ق ةةغلداصلاب هط 5 أ اوةدابزل | ةطسل | و ع 50 3 |

 2 1 ومان

 طسلاو طسلاو كل كا هةسظو بعل هس طة أس او عانل اوما أمي طيس

 رن د وشمللا طاسنو طاسنأ اعجلاو اهنم عنعالا هعم ةكورتملااهدالوأ ىلع هاَلَحما 5

 بص جا رو و 4

 01 ارملا دن او طسد اهعج- ف ىبارعالا نبا كو

 هو ريك هو: 59

 لئاس ماا لب ف تعتراك 5 عيار م 0

 نس وو

 رار طوب نع سالو هديت الاماب :ءضيقت الاه دالوأ أىلعةط سلا انه طسلا ل دقو

 عجا ع لاسقل متأولو ازا حرط يؤ ناسيا ع نواه عب ريو اهدالو لعد هجر

 ىلص ىلا ن 5 ءىورو 00 نم نيا ننثاتداوام :اكنضاخهْاورإَو اهنا

 طاسبلا سب ءا ءارلا اولا ويلع هيفانأك 1 ىبدفوالم ردا راايلالامال نايل

 ةومَلاو ار ومضلاو محفل اكو ريطاسنلارا اوعتاذريغةقانلا الا نم نيس لك ىف ٍراْوشلا

 اهنم مالا هدإو و تكرت ىتلاةفثلاى ا - طاسبلا واهياعل مد ىلا هلا ةدعا ءارلا بالا
 ص 9.

 ادع طس د طوسل و 359 .وطسن عنو اطول لاترد قغ هوز وع لشالو

 مهتلاونألافو برعلا نم غمس
 كلا

 تينا نا د ل ا لا
 0 00 3 ب

 ف اة ١

ْ ٌ 



 ١ < (طسب) ٠ ءاطلافرح « ءابلالدف
 0 ل ما

 5 هم . 4 5

 صضمقت طسل او ةاملا دنعداسخال اىفحا اورالا طسد وهسروهد دو ميما عع ووهدانعل

 5 هل. < تع 2 هى و 2 هم

 لافغالا ضعي لاق طستفهطسو طناف اط سد هطسم هطس ضيقلا
 مح يستدل وامر جا ع نب < ٌَء هو م

 0 هيفك طسإ 00 الغافك لع ميعتا اذا

 2 ل

 مب 1و نئفرالا وضعوا ا .اوهلوبقردعلا ط_ سو أضن :ًاداصلاتوهرمثتءيشلا ظساو

 ةطياسيو ا ضرأو اط-رام طاسنلاوط سلا عجمجباو ب بايثلاز ف رح نيا

2- 

 ٠ كلا قلاع هر نوتة
 هم رك  س هو تعا 1 كوم

 عماوليسارلا افشل اس »* ةلاريغ ىرتشملا فكك ودو
_- 

 رشا قرات اعط 2 237 مم ةطيستلا ضرالا ق اكول رخال اقو

 م 7

 ةعساولا بضل رعلا صرالاةطءسلاو طاسلا هريغو دعو 5 اهلا نضرالا ةضيشلا ليكم

 8 ه«مو 3 - 2 5م : ع 34 7

 عتابي ةفلالارب طيسبو طاسب ناكملاقي واضرعوالوطا فراس دالِلا ىف طسقو
 5 ل ء5 هه. سمع 6م 1

 ضي رعتاانلا ىدبال طا #3 ىللانتن أن مجال ادينودو

 ضرأءار .ءلالاقو حاتملبمعأ ايمان وانس ' نرعلا نمدحاو ريسغلاهو لاق

 . 0007 ع ريالا مشا 000 ايت 00 20 طاسو طاست

 و 255<-

 و

 ىأكطاس اب انيهوا تل : شارف ذ هوانا ذا 0

- 

 ى همهود سو < 3 92

 ترانا 5 ع وا رفا و هل طا . رمسلا قرو طابا او 0

 نيدملا ل طيس أرماوناسللا طسنملالجرلا 5 .بسيلاش ملا نا :طسسدقو

5 

 زرعاشلال اه 0 لا ولا طي سو فورعملا مم

 ريدر مهعدقلاصقلاذنع #3 عاصم الا انة
00 

 ىرانثالا نيا لاف ناس ادي بهقل دسبعت'ارق لاف مكمل نعىور وة ىأ عسبدب و

 نبنوجو نكي بكي ال يوتك جيله اورو نءكورو ناتطوسمناطس : عم

 سم و ردو و:ه) ىو هو
 نينطو سم ىععطس و طسيو لاق الطماط ب“ 2 اسلامي نع اناا بشأن 5

 اني رق لارا طال "ةنالف نمٌتط لاقي وماشتالا لرب طايل

 رداصملا ىف مذلاداماف نامسضعلا ون رلك نافنصلا قاب ءالتسج ةيحوت.ءابلانوك :نأ |
 و 0

 فقدم ةسساعسا + 2 ا ناار هقلادب ىرمتخعزلا لاقو ناو شرلاونارملاك

 حا

 قمسناط سهادلدهلوق

 سوماةلافورسكلاءامنا

 ناطسمها دبل ىرقو

 معد مك ضلاورمسك..ل



 مطسإ__ةطلافرب مدان فاللسض___
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 هيع مهطق أ .اكوقل طق اهيا وفوتاسد ديو فارغا أ د كالا

 رول ا 9و ء

 5-0-5205 اهمتبقل نود طاولات مدن حس فنان

 ىفقيضكاطقأَلا اهيفةغلةطقألا لما ودطق اللا اهنوعس برعلا تعمم ى قملإل الاف ةطقاللا

 سو لاك فاّقلا بكي هيفنواتتقي ىذلا عضوملا قاما طق طق هةيهملا

 بيحصل ا ل

 بتياغلا تده مران 7 طقاموخأركداوج

 رعاشلا لاك ق جالا ط كالاول+ رلانممحلا ليتل قال وطقألاو
 يه 3 2 ةج) رسوم 27ءو>

 طوقأمالو سد عروال 2 21 تاهت

 ١ 0 حوتاملا كلل قالرال دتزمتبلا كر اوهدس نبا لاق هطقوكه عرصىأ هطقأفدن رو

 نبالاه (طمأ) 5 رجتتسم س افق 2 نيلوشو ثي دخلا ىف طقالارك لا

 2 ىلعما هدا ديلا #3 حاملا لاك لعلالمحيلي وطركنى طمألا ىرب مم ىف حاملا لاق هلوق

 ديل ع>و ةبورلاف توقا
 نمةربخالا ةلمهملالادلا
 تكس ةغمالاددادنرف

 وكم

 3 رم ع

 يئن اذااطو ل راع اي دزو ببذل 4 .(ةدحوملا ابا لصف ]) ل

 نبا 0 ا( تنشينيَذلو لاه تضر واطي همك تْطْنب (طشب ) الاصمومهمرغلابلا

 ءازأو ةريغلهعمسأ ل فرتاذ هروصتموبال افوهللاب سا ن كطالمتفتا اة لسرا .ريجارعالا

 || هنت عمس نيحهّس رعأف برعلا ىعالمن هسدل ى مع ًادوعلا طبرملا 0 9 رطب نعايدأقم

 ثددحىفو 57 77 ليغل رة سراشارذسلاو 0 علا ىهالم نم امدرعلا بيذهمتلا .٠

 وسل وه < س)و

 ريثالان الاب رتعم قسرا وعلا دب تاهل ظل درعلا لاك 9 رمل اهيقةما تسدقال نيسان ب ىلع

ضوم ءايطس ربلاو بايثءانطسر بلاوي ردصلا مس ءاودردص ىلعمعضيه,براضا نافذ ثيربهلصا
 ع

 هه رع لمع من اهركذ 0 ولاهملا نس

 ه2 <

 0 7 بذهملا» ءايطس ربل اىذبت دهم #4 ةايرثاك تادعتو مازن

 80م ئاط لعام طقرعتو فاعللاو 5 ع را قاهم وح وتفلتخا لب الاطقم رن (ق ا(

 راو هفقرفئشلا انكربو انقلَتمَلو دايراهر رفق 15 رلا طقربو نراقتم 6-2 ٌةطقرمل او

 انام ةلشرفلا حروب ذو رمل ك هس ورقي تملا الشلل ذى لئلعت لاك ماعطلا نم يرض |
 ورم وبا .نيتبكرل اهني رفت نيفانلا لءدوعقلا ةطقّرلاو دحراو بناج نم بوك رلا فنيلجرلا |
 ىو 0 0 2 3 كه م

 قزرلا طسب ىدلاو> طسابلا ىلاسءتهتلاءامسأىف ( طب .دعصاخا طي لبا اقر

 هدامعل
3 
| 



 0 0 رع لا اتلاف طماول اذيتر 0 90 دس ا لم اد نع ون قلاع هنوؤندي ااه 1. و - 1 ا ا نا ل او راها نول 0 و اع دو نع هر ومب اب فندي وتم دع --
: : 1 3 1 1 1 1 1 1 

 - 4 وو 5 : 2 ١ كاز او و

 ا (انقأ) . ءاطلافرح + فئالالسف

 2 - 2-6 هدو و 2و 7 8

 طاطأ بلم ىلعتنا # طابلألا ةروقم صلو نلعت دشناو

 لاق عوبجلا داع عمس نوصل اطيلأوعوللاةة شم رولا تؤ ط.طالاو ند رطلا ىع

 طيبطالا نم فس لذ 3 اطبخ لا بوح .دىف له

 كم لا تأ ومان الا و طبطأل اومن 1 ل ةهليذولاوةدار لا بودل

 اظطأءاَنتلاكط أو جاِحْرلا نع هن وللا ظمطالا لمقو امين اهسبط[لاقيواهتاوصأ 1

 لاه مرفت

 2-85 0 09 ء مة م م

 موقت يحددهلا ىق ظدطأ #* ىهتتاذاهبفربالا طش موزأ

 0 تن ”دوصاطبطأامئّسوقلا تا أودراعتساف

 قيغلا تدراماذا 0 هبت لك دش

 35 تاعأو كرد يَ ءانق-و بلغالا لاق عنو اوان مفودا توصابطآلاو

 موقف : اناكع أ ناكتض هلالهارلا قنوت نعرف رهزه_هناو تهارأل ره را

 لوقت ناكو ظاكع نع سانلاردصب ىحيأدكلذلازب الفامماك مل قب اهد ذعر ريفةحرمس ىلا

 تمم افاهدعي د ههودقو * تامأف تحرس ىتفرعدق 1

 نلف نب طرقا نب طاوعترملات و سلمان ام.طاوه ىنارعالا نبا لاق رعاش مهن طمط او

 تلك نيهان اهيكز“ رب رصلاوهىذلا طبطألان مهقاقتشا بس ًاوديرذنءاكاق ل

 لصالابا ذك طيطأب .اكهلوق || ةف ةوكل اوةرصيلان د عض وه وقيطأ ضاعف ص رالاو ظبطأب امك اذا ىح كلامي سنأ عم

 "كرش مط: اوصهشماسوألا
 8 ابو كرد م خطي ضيححلا نيللا نمد ءث طقالاو طقألاو الاول 7 رعأهتلاو

 نوماتلا قت
7 

 هبتكت وقام هوهحرشو انقالا ىرهؤذلا لاق ةسداخلب الانامل نموهىكار ءالانسا لاق ةطق أ هنمةعطقلاو ليت

 دس | رعاشلال اه اهلبقامىلا فال اًدكرس ل قتتورعشلا ىف نكمل نول فورعم

 تاغل عبرأر دولا طقالا هلوق و ىذ د5. م - 3 وس سل سحوممو

 20 هدعو بيلحو مهدنعاطق ارثكيف 236 ىتنلاو نوبات ىح كدبور

 لحرو هل ركثاطقادازف طوقأم وهف طقالاب اس انشأ شقأبماعطلا قواه طقالات دكا ُتطَتأو لاه

 هدوع# همك |

 لباو 8 لالا كسي 3 انتا لاو ىمصالادكنأو
 8 5ع . 2 و 3م

 انوتلكاو وأمل جرو 0 وورق ىو

 اطقأ هلق الج 20 ةالاذ . اآلن قوت ننُ 05 10 او للا ن ملا وأ



 [مكهلبقلا طنغساو اهلوق(؟)
 مهما ف

 سحرا نم اند ناك

 ارو مايرأو اهاف اياح

 اذ_ك ءاطط ىثنالاو هلوق
 سوماقلاح رشو لصالاب

 هررحوىناءاصلاىلا هلايزاع

 ىيعم هأ
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 ) ططأ) ءاطلا فرح +« َفاالا لصف [|ءغ

 ىمدالا (طقصأ ]» ةن ةيلصاءاملا تاعجا مساج ر را ةملصأ |ءييففلالا لعح نايس ان

 ىلع أىهةدبسعو أ لافو هيواقأ اهيفرخىهم ضعي لاقو طنفسالا ىهو ةيمورلابرجلا اطنفصالا

 ْن ممسا طعفسالا ل اعفاهنع ىلا رعالاننا تل سرع لاق ةليواغ رون و لة راجتوطسورملا

 لاّدق ىشعالا اه 0 ددق و وهشامك ردأ الا همام“

 اريد بلا فاصرلادَّشد 5 الا اطئساوأ )5

 ما طمطألا 1 الا وا امامألا ىل رعالا نا 0

 ةمروأانسو اتت اً طق 7 لا تاو توصربالا ططأو رع راش ثوم

 اهلام ألقت نم ليالاو لح 00 يالا رع ودعا تايدبالا نمو لل انم نوكن دقو

 ةلتكيا نماهناو او-أتوص ططألا اغا وءاعرلا وهلبالا توص ةزسهنب ىلعلا# ىرينتالاق

 ال1 هناالوجانلا وقول رلاتوضودند- +اعشتلات وص اضيأ طرطالاو تو رشاذا

 ىتعالا لاكلب الات ام
2 5-6 3 

 طبطالان ماسالا اوليحلهأ ف ىأ 1 ب َط سول صرح وت عزم ثيدح نمو

 5 85ه 5

 بادىلءنيتاي اءللاف ةنلعا با 7 ةيديسافا قضرناو زغنة شعت د>هنمو لبالا رغيف

 دوو

 كيوي عسب ع رخآ ثيدحفو ماع ابكر حكايا نركز ةلعدبا

 طدطألاءامسلا تطأ ثيدحلا فو ههابسش المنا دةط وسي مطل ىجاجزلا لاق ةذملا

 ىتجاهقتاذع ةكئ الملا نماهنفامت 7 ناىا اهنننحواهتتا وص لبالا ظد اأو باتقألا ٌثوص

 ار 90كم رقت مالكوهاسناو طبطأ نكد ناؤ:دكالملا ةرثكي ذي او لاهو ل

 قسرا عطا يَا فارسا بكس ىلع شرعلا ثيدحح افو لحو زعدللا ة منع

 و صوم

 000 رلاةعط ناموا هم ناك اهم 0 0 ردتملدنا ىا ةقاناا نر ديدخلا

 انلامو كانت أدقلءاقستسالا ثيدحىفو هلامحا نعدزعو هقوفام وقل نوكي امنا بك ارلا

 تطأامكننآ اللثماو مشب نئدبالرعيلا نال الضر معبانلامدي رب من طااخب ريعل

 لاق حامصلا طاطألاو لالا

 قويا ةطاطألا ةظكنم .« قوبغلا ان تاءاسكرمأ



 ا (طغسا) .  + ءاطاا فرح « فتالالصف

 000 تسلامه رخآى ىلا الا نأالا قلع 07 ىلعفءانب ىلع و طر ًادرعملا لاك

 39 و رامعدأ مه وقلة لص ىل ملل .ةفاهف فات>ادقو لص ىلوالا فلال اولاك اقع وداطرأ

 ا ىطرالا تجرأ انا ضال تطأ نلمس ميد فلول ةدئاز ىهىل-بقو

 رش نمركُم طرالا ىرهؤملا ةلصأ ىطر أفا نالنيسفاأب ٌتطراوها- ماو نس تطرأ

 تسلواهلع مسالا نيو قاحلالا هفل ًاوكلدي غددادا اطو رأم < دأ لون كنال كبعفوشو لئرلا

 لاك اطر ةدحاولا نال ثدنألتلا

 مهجاوهبلا ُبْدَدلا ضيقت + :غتسرفشلا نخ زانأب را

 عجاططاف فتح ةاطرأ ىلا لام« ع 5 .عيئالت الوةعدال أى ارامل .

 هون ةيلص هنا آت اهنا ل لدعملا فرك ذباذهو ىل رط هدأ لاقد هنال لعقأ هنا رخ !لوقهسفو

 ص دقو ىارءءا لاه ةفرعملا نودةركشلا ىفهتنوفقاحلالل هتلعج ناواعجب ةركتلاو ةفرعملا ف

 ضي نبأف يطرأ الو هالا . انهجالامءاحتسملا اهنأالأ,.. ماشلا |

 07 5 ”الماشلا ىر * بنتجاو كا كلا ضرألا دعصأف

 تاعجادالاقاعيجتةر كنا و ةفرعملا ىفهّن ةادلصأ لير أن تاع نادل |وقدنعىربنبا لاق

 ةرتااخن رضا ل امساناك اذ اٌلعذ ولسا وناك ةملكلا امال ىعألم الص | ىطرافلأ

 ىواطزآو ىوطز ار يسعيو ىلا قور-ءاهناك لبا ىبش 2000020000 لاف قرصناو

 عوبدم ى طرومو طو رأم دأ وهزم ىتشاضبأ طو 00 4 .امرالا لك أد 8

 عر يدلل را طب لاو لاول ظ

 © < قا“ موعورا# 2و
 م

 بنتا عجاوماعسأ ل لاذ طا ا طار سفنلا بطلا لا طيفسلاو

 ٌةفَرظ لاهو 3 طارأ ىذ. نمار #23 نلعت

 62 9-5 -و

 كلاهكوأاكلاه“ ءوسةئدس #3 بقص: قى اطرآلا ىَذيَتلط
0 

 ووو

 وبل اكور هللا ءامسأ نيام ا علا ةةالاوشفمالا (طفسأ)

 ىشعالا لاه ىور مساوه ىىمدالا لاق رجلا ىلع أط مفسالا ةدسع
 «# مه

 لالزءاممة جوز رع طتغس# ءالا نم قيسعلارجخا تاكو

 ةملصأ ىلوالا فاالاو هلوق
 اهلعاو لصالاءاذكوطادقو
 فاتخادق ىلوالا فاالاو
 ضملا 3 نم طقسوألا

 دق كك واودعب

 هجمنعم تكف لتخا

 ليط_سالاو اطنقسالا كو ه وبنسلاو باعب عد فريف امتع ماو لاك هفينحو لاق

 قبصنلاطضةحوزمهلوق

 سيم تك



 ا ىفاذكهوهملا طدالاهلوق

 "دل_ههملا لادلاب لالا

 راش ةناذكو اطوبضم
 باوصااو لاق سوماقلا
 هرك دلو ةسهملالاذلاب
 هسيعصمو مك قأساك عا

 لصالا ىفاذكرطملاك هلوق
 سوماقلا حرش قوءاطلان

 هيتكدارملاامرظنسلوداضلاب

 ءيودوعم

 (طرأ) ءاطلا فرح .د« فلالا لصف ا ؟<

 هو 20# هذآ هر ع

 زوعالو رد_ىلا ىلإب سا ىطبأت هملا ةيسنلاو كا ذو تو مهاكو رش طنأتاههالك لوقتوا

 انمْرْلْأ اذهلوهدس نبا لاك لقا
1 

 طبأت لوقيف درغد نم برعلا نموهب وس سلاف همخرتالو هريغصت

 مرا تر ا ا

 1 هَ همه ه5. 4# 5 1

 9 ني توب مر

 انبات نحنا قوام كيد ذو ننس افك *ل..ًاتدارأ ْ

 يضل املا نام قلم ىل لاك صاعلا ننوررعشي دح فوهطدا تحت اهلعي ىأ
2- 1 

 - ةوساو دن مس مدع

 ىبلاءدبتحت نم ونلالخدياوهوةذلان هبرضوهو عابطشال مبان اوى ١ رتنلودو

 سل و7

 في.سلاتلعجلاةيو بألا هير تناكهلاةري رهن ع كودو سلا يكمل هتقاسش

 ا! اوم قراموهو هطعل ل مرا او #4 ىطابارت ذمراصبسعو * لاك ىطنا يلو َّى ىطانا

 سمس اّهتع و2 مع

 م ةردحر فحاذا نالف ياتساو معمم مرا نم طبالاو هطقسمو لمرلا لبس

 |عسو وأ مسأر

 (طدأ ( شعل طلا اولا 0 هنأر طبو وةج رثفىرهزالاهرك ذد_> أوىئععهطع دو

 هللا هطبأ ىارعالانبا 0 * 0 رلالاك اهل فس

 ناتغل امه ولاق طدالا هلق طوذالاهف فورعلارودنم هو لاق رلدفلاح ل طدالا

 نما صعتسذ .ىضغلا هس ةوش ةفشحو ألاف لم ا < ىطرألا ) طرأ )

 ا 3 1 وةسطهةئار وقال الار ور واهل 5 اولسأ

 عج و لاق ّس زق ةاطأدن وسس لأوو تاب ءرأعجلاو تايطرأةينثتلاو 0 ولح 0

 ..ةمرلاوذ لاق ىّطارأ شرالا
 هولا“ لسد د ه سم6- ب

 اهني رأ ىوزح ل ب> ىطارأ نمد # تدقون امم قرول مالا لثمو

و طار أاضيأ عم لاق
وروت فدور ءاشلالا

 شخ

 سل اهناود 7 د اهلاتحاف. ىطانأ ف اضف

 اس طارأ ٍسخفللاو #* اهفأواب دل مقلم جادعلا لاهو

 يبارعالا نس اهدشنأ هلوقامأف
 دوه هدم

0 هسولاوهر قل اعج نوكيدقف
 رو ةاطزالادوضنموب لاقت ا 

 اهيفندللا مطتيطَيف نآللا قاسأ اهةرون خدي رج قورعاهاّلام لاسم اوف ل بعاهرصت
 ا مدس
 لاو 5-0



 (طبأ) ءاطلاو داضلا فرح.« فاالاو .ءانلاو واولا لصف

 م ىسم ةفيع_ظة ضاق ل !ٌضمول نأ ض مولا ار ءالانبا .اهانس ىلارطت اهانّتسا

 م وأ هنبعب هل ص موأو عملّض مو 010 نوكيدقرظم نم سأي اذه ىف سلو نطو
 همه ع غن

 ىلا مون مةفخةراشا" "ىلا ترش ال هى هنا لوسرا.”ىلاتضموأ ذلهثند- او

 همم

 ) ضو ( تقرئاذا اهنيعب ةنالف همم ألاقي ورآتنلا تقراسةأرملا تسمو ضدوو

 كلذدو ةطخولاو ةسضهولا عدم لاونأ ةسضغو ض رالا نم نامطاامللاقي مدالا بذا

 ةرودمت ناك اذا ا

 هينع فاذا كلذو مو يصل نيوز صديد (نضضي) (هيرسإلا |

 سا اق ع س 5- سل مه

 8 اوى نم كتبو ءانلاب تو نمضي ديرك صووزماوا لا هلم مداصلاب صص' لايق ءارفلا ؛

 | لغاتكلها 

 (ةلمهملاءاطلا ف ا

 تلح ذاءاملاىلا عج رتاهفلأو ةروهحلا فورا نمىشو ةس . رعاا فورحنم ف رخءاطلا ظ

 ِن هرعت مهشرعأ اه هنأ هنريصو هتفطصواداف بار ءاالب طعللا 2 دط لوقناكدب رعت وهدا

 ىهودح اوزي_-ىفةثالثاتلاورادلو»اطلو هر ا "وأد يم < - ءالا ا

 عال راغلا عطن :نماعأ ديال سعَطَتلا فور لأ

 بك ملا ع ناطابطبالا هديب باودلاولجرلا | بالا طظدأ ( (هارسإ) هم و

 ضب نأ ورك ذموهأب علا !لافو ىلع ارك نقار يو ذيحانملان طاب ه طدالاو هريغ

 ىلذهلا لوقو هن اتقي تح طوسلا عقرذ نأ ارعالا ضعنن عءأ ارذلا حو طابآ عجب او برعلا :

 عه سى ١و 8 ةدعس سرع #7 ه 9

 ىطابارك ذمراص ضي او * 0 6

 وو مراصاةفصنوكب اذ هىلعو ىسنلا ءاف فقل ىل لاا ءل ص اريسلانبالاق ىلا تدق ىأ ظ

 ىعمهيو هطبات د هذخ |[بثوااهفسس اناتودطا تحت هكضوءوشلا طدأتو طدالاىلا بوست

 طب أت دقو هت رصيهمأ نال لءقو فيسلا هقرافيال ناك اومعزةنالارمش طدأت ىمهملار باح نب تيان
 5 هَ 5 5 همس. .ع ل +

 اريل( ةيكدم دوق ىدانى ف دوا ةمكس طرأت لب لءقوارش طدأتاذهتل اًمواسوقدح او ماجسرع رم ْ
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 أ لعق مولع مكيدال لفمأ له علا رش طب تر ىهوأ رمش طن اطر ى هان لوقو كذاب ىلا

 2 جمس 0 كلذكولاك هريغتالو هيك نأب جوفالجر لعاشلا عمل فلاب تءهسااو مسا

 ب ه1 584 2

 رك طا 1 4 طرأت اوٌدىنءاحَت اق عمو يل ”نأتدرأناوا.ح ىرذوهر كشف رب لم

 ( عسا نرعلا ناسل ب للا

 هس للللل>>>>ظ-----0- 105991 هجر روم دعم د روجر جب 1

 ا ل و
 1 0 ص
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 عنا رلاءز كا لوا ءاطلا ف رح

 هنأد فاؤملا ةيزكت نمرمشع
 انس نب رسسع :و هبعمس

 يييبع# هشك ف نعكو



 0000 ا

 (ضمو) داضلا قرح 3 واولال صف [؟9

 - هدو < 9 ع

 0وتمااتقوسلو ةلهلا ضفولاودلهتساومةرطاذا هوت عرمسأ ضكوتةساو ضفوأو

 لاقي هودعو هقفو بلا نارا نءرفانل |ضفوَتسملاو لع ىلعك أ ضفوو ضو ىلعءاجو

 ةيورلاك زافوأ ل ثم لع ىلع ىأ ض افوأ ىعهّسبقل لاقي واتمنا قو

 تْدضو :اوفانلا تعول وشب نكي نمش عنا رتوألاق ”« ضار و ىلع دم انين

 نم قولا ٌصافوالاو سار طالخا لل لاق توا راو تنوفا شواذ

 أ دن لسوهيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح ىو ةقصلا باعتاك 8 نم طالسألاو سانلا

 0 خول م هلدقو اسال واكو سلا ٌلعأ مب اورتخ ضنا فتوي داتقنس

 مهضاخوالاورعونأ لاق دوج أ لوالاو هماعطا هيف ةريغصلا ةناكبلا لتتم هوة سو مهنم

 عافدالن يذلا فاضل ءار فلا مهلقو تقرختاذا بالا تّصفو نم امالخالاو سانلا نمٌقرفلا

 ىلاملاَتف ليو هيلع هنن  ىلص ىبنلا ى "اج راصالا نمالج .رناثد دملاىفو ضو هدحاو مه اذك ضفو مهدحاو هلوق

 دسعو أ لاك ءارقفلا عما لج ىتارشتفا ىأ ضافوالا عماساج حاوي نهد - 2 طيضالب ه«ابنلاولسالا ل

 بتل انتنم 0 ل ا را 1
 اهقوفقنم قيطاهف ىلعى لا ةعساولا5 رب دم #سملا ةيعلا ل ممم نبا هضفو مهنم لحر لكعم '

 ( ضو 5( عاركنع ةمئاط ل متو راو وتس هلت وأدام اهيرتسا تول
 0-0 2 22 1 ها د ل 2

 ضرت_ءبو ايفخاعمل علطصأ اا اناضموو امسوواضمو ربع هريسغوقرعسلا نضمو

 يستلا وينال ميلا او وف
 72-86 89_- نا و منهم مس

 لاكمىحىفنيديلا علك #2 هضصوي رااق ربىرتحاصأ

 اهم فمووىذهلا يوب نيةدعاسلاو

 هل موو

 الخ ضامي مرتب اذا 5 لبر باح تمار ليخأ

 عي صرص © نب نيس 1 324 تو 5 مس و+

 ضمو نعام قربلا ضي ا 27 ما ءنع مدن نضموقداتناو

 نوك.دقولاف نوللا فاص؟ :ونلكوق وبلا ناك نم ٌضيسولاو ضن مولا ثمللا ضمو نأ ديرب

 ل1

 نافوفلناوهف مالا او يتوب امان ستوك ساما ثوبا يش اور سما

 هناكيدلا ىو هققع اوهفالامثو انضر راعين اريغ نم يخل | قشوءاعبلا طسسو فراطتسا
7” >29 

 يارعالانبادشن اهناويدسسفمووا ًأواشيمو ماوس لاقف قبلا نعلأس

 خف هه 9 و

 حو

 اهانوس ١



 14 ”(ضفو) داضلافرح « واولالصف

 هضم فك

 ضافولا عرق ضعب نوف ة-:اكءاّضببا عَ واحدق

 ضواهذحاو ُماضوَألاو ص اخوالاور عون لاكو 0 تحن عضو ىلا ةدلخا ٌسافولا ديزوأ

 امرا لاق معلاهلععطقي ىذلاوهو وو

 ضاقوأ عاج ار م ةانادعك
 سا سا مح

 م هوو

 ىلا بعالانبان ءعسبلعت ضرألا هبَقلي ؛ اطاسبإ 1 توضأ نال_هاتضفوأو

 0 0 ثعلب اذان كلاما "تار ٍ ضافولا هامل كلم ىذلا ناكملللاقم

 مدأن مناك اذا ماهل بج ضكولاو هدازو هل ادخار هيف لمطعم رة ضقولاو

 ا لأن مت ءيمةضقولاو حاصلا ىفو صافو عد او كاذباهبشت اهيفّيشخلال

 ىرفخلا ىربني ادشنك وانس

 درست تكلا ااذا ىو اصسنونالئاهيفةضقواما ٠

 سم #8قةرو ») 62

 ضان هع 1 الأ قادملال ! سلا فحل ا ةيعملا نه ا

 لاق ةماعلا

 -ومسو -

 اضاضالا بطلو داو د اضاغيم + ةماعلا

- - 

 وع 65 9 9 ا 2. م سوم .؟

 ارتطهوعق- اع نمل مر جاب لاو ثيدح فد اهد -طابضةوتسشاوأ تل

 ا 0 ردو هو

 تيوتا ا كلوقنمدلصأو وُهناوءونرَعو ءضرأنعهودو رطاوهوب رضا ىأاماعوضْفوتساو

 ضاشيإالا نوضقو بصنلا مدهتاك ىلل--وزع هلوققءارس هلأ اهيعرف تقرت للا

 لاقو اه.حاداهّضفوأو سرحت 5 ضف بالا ثلا لاو نوعرمسي ىأ عارم الإ

 ايشحواروثفصيةمرلاوذ
 و ةهمس دس د م هءو - هو 02

 موهسسوَْعلا تان 7 3 هج رح هنعترصقاش كا ىواط

 تعءوو مقل وأ ام 682:1 ع 0 5

 هم 9< هسوءو 2

 7 ةرادشنأ العسسا سارت دب لاقواروعدمى اقوم
 هسو5) سو هس اس

 اضفو تاضفوسمىربلا ىو 03 اضَقنوأ# ا ةنانوطماذا

 و

 ماحب وق ةيؤررعش ْلُثم واهماطخماب ا أه ريس قاهر ر ةقانلات نوعلاقي ؛ىواتىأ ىو
 75 ودوم 6و 00 ةم وم

1 6 0 

 ”لارأ ىلام دي زونأ لافو عرسأ أ اذا ٌضؤأو صفوت اذ عزف ىلنصفوج سمنت 00

 اك ًااملاوهضاضالا هلوق

 ليضال !قتعضو دو مدت

 انهادلملا ةظفلا ني ديامىذلا
 هأ تديلاءازاب



 (ضفو) داشلا فرخ * واولاو. ءاهلالصف ١14

 هسلعق_ثيفالبع لم عشري ص راسل و « اضتالاهمهلاى اكد اعامو ,
 2 5. م -

 ةّرَم هباصأ هلق نزلا ضاهو صر عج و لكو س 56 ةيقاياربت 9 0 وئاماعط لكأب انوأ

 انالفتءاصأو اعجب مايقو ايقدي ىأةضيهل جراي لاقي نطبلا قالطن اًدض-هلاو ىرخأ 1354 عل

 و و < ما

 هفال_ةحا رك هنطب كلذ نمتالاسع ر و4 ءلءدعبط هريسغل و هلك انءوش عشنا اوما ةدشض

 لاقاضع ضاهدقو رئاطلا لس ص او

 فصلا ىلءريطلا صيام : يا نم هند

 فاك نيداسه لاق هحيش ىنععهضش 0 ريطلا عق ةاوم فورعملاو

 00 هضيوتىلا باقلااوُسسهف *

 راحو دوال اوهرلب قو فتان وغلا ضو (ضخوإل (مازلا لف )

 ذو قولا ةنعطلا تطلاحلا ذا ىجمدالا انج ضتولا ريسفتلا اذهروصنمون أل افا
 5 2 و ع

 ادق اصو ماهلا لعام 237 دشنأو ولا لثمياديذو اد يملا

00 0 

 و روع 2 55 0 -ء 3 6 2

 21و و 2 5-2هو 2و5 وو سس هس 7 سم

 4 راض 0 اادكو و نم 50 ل 3

 َُّق رز 1 حامعل اق ةوةرعّتضافتماك م ا لع تاجات تضر طرد (ضدو)

 ناوصلاو فعلا بو روصنمو لاه ؟متلكف قي وبلا كلدكوا 0 3 ردد |ودرع

 رات ىتركسا اذا داضلاىزجشلا ضر ولاقءارفلا ا :رهزالاى و روداصلاءّسصرو

 ةرعهجوخأو هطئاغبىراذا ٌصرو و ٌصَرَوأ ىلارعالان ا لاقو سا.علاوت لاق ىدناق هناروح

 ضرالا داي يىذلا ضرما الانا ثدالاهرك ةارتخ اسال اتنلاو مب رؤتلا امو

 عاقرلا نيالد ثنو الكل بلطي و

 راوص*ٌبن لك اهتمرد 5 دقن, ٌض روما ئارلاَبسح

 رة وهو نةيضر ار عوفلا تر ازتلاقبو نطرالا ماتا كللاو قت ارك
 اذا وصلا تْضرو لاقيت و ل لى لالا نم ض 2 نا مايصالثيدحلا قو داو قع و

 ((ضفو]) واوتومولا تلف ارووهمدس. 0 باح اور وصنمو لاف 0ك ع

 ص دم 00
- 



 ىراذت .ءلالوقد 0 لا ضوتت" اخ ضمن نع ثحاز لوقب دنت

 ٌصاه و ةريسكا امض.“ ثلا ٌصاه (ضيه) ءافخأ َلصَصلا ٌضسهو نطنلا هما ضيا ٍ

 عجو و هعحول دش اهنال 03 ككفلا ضاهنكورأن ,كلجاه #23 هبو و رلاق ضاهتمو ضاتهمأ

 كأب ل زئامتايسار رلالابجلا»ل هلل هقاو سيو هيلعهقل يله لور وانا .نعهقاىشد ظ

 ومس مالا هّضاهدقوُلا صبملاواهتال ل ىأ اهضاهل ةشئاعلوقىف فار ءالانبالاقو ١

 كا اجل ع ل ا ل ا اول ا ا ا ا يلد نول 1

 كلاذ (ضص) ٠ .دافلافرح « ءاهلالضف 5

 دانجباة لا فى األ ىأ * دام أى - < رالادقا
2000-7 - - 

 هءوص 29

 بلعت هاورامق ىلإ ارعالانءادشنأ 000 .نىتئاشة شيز وتلا تاب رشا

 ساعت ع - < :و 9 هد م 5

 ه2 هم س2 ةهءوم

 ضمني 2 5 ضل نعام

 وه 2و2

 ندعأب لد الارطت همشفةم رابح اصوقومب وكس .ربحاصب سل ىذأا ىضقلاىلان رطب

 ثرخل ني تلم داواعبج.ضانضمو ساهم رنه كيم رخال نع ٌصْعَت ىراذعلا

 95 سوس

 حابضادّعُتِي ص اس نطو »# رارس م ى تطاءتفاح اذا ىلذهلا

 هعّرتنا اًّضاه همم هصاويودلا صله ) ضاه]» ن دا وٌضاضَ» و ةعقملاةدارا ىلعنا ٌ
 75 ى”و«<

 (ضس) تبني سلوئطبارعان تا ال را ضرالان مهسعوست تلال

 سا 9 سور هسا 7

 وجهفاضي أدّضا ةغاو ضيهموهف رك داك امدعبوأ أروسملا دعلد ضال

 8 ع 67

 اهب فتلاقام اةشناع نعىورو ضر هىف را ىنلا ٍنصاه لاقي موف عجول

 دو

 كلذكو سكنا نيلركا امد وهو ملتعلار 0 رسكلا ضيهللاف ركاب

 ةمرلاو ذا لامدنألا دعب ضرما ف سكنا

 9م 2 ءاو رس ل ساد 9 <

 7 ارسكمتحت بلا اذهب يبت * اغغاكو رحسمشلا نرقكه وو

 رابتجا ٌضهاملامو صا #4 عودص تري دقٌتقاماذا ىاطقلالاعتو

 ترتد شي وة سه هرسكب ىأ 00 ةعدصي محو دحض. #3 ةياسنلا وركب ل ث يدح

 ىّضاهدق مهل ازيزعلا دمع رعد د>حفو كنب ادهن كيلع سدح! لبفثيدشلا فو

 هص 10 0 سس وو

 كعب ةننان همظعزم نكشف د وا ود لعزل لعب ربو ريسكلا ضاهتسيملاو هسضوق

 لاق صضيهتدقو ضرما دعب نضرملاو نر اومهلاةدواعم مه اولئاعورتح

 . اق 701017 952 موصسو جوجو

 ها 0 ملا



 (ضشه).:  .داضلا فرخه ءاهلاو نونلا لصف 1

 7 رلاكثرقوا اذا لبالا ىلع وام ةودبحاو اماؤنآلاو ضاونالا ديعسولا حرضمىأ

 قرعلاناب رض ءانلاضنشلا ف دارعالا نبا (ضي ) * ضاوالاو بال_مالانيدا *

 ءاوس ضيا لدم

 ف مونلا صر دلما ىلع روي ىذلا فصلا سرها ( ضرع ( هلارسنإ)
3-000 722 

 لسقو ٌضرلا قوفودهلاّنود اريك تقلا لا (ضضه) هقنماضرهه ضرب
  3 0 82٠وه 5و د - 57

 وردم و ص هوضوم هوهو ضيتانمقد وه رسكسص ىأ ١ اضههض#مي هركدذش ةماعرم بكيناوه |

 تدوم ةهمسوو

 ىفعيجرتلاو ماك كلذاولا هج ردا هماق ضهلاو 2 -عىففنأالا كلذك ةض رطل اوضهمو

 حاملا لاق نيك هم هاو ةناوصالا

 0 #2 ع

 م ا مو ص 0 9 و 50

 لديعرا ادلع يدل ا د قانالا ضوض( وه
 و ه صح م اص جه هس ه2

 ردا تنضديزوأ ,مدكتتلا ضلوا لق ولك كب يلع ى بني ريعبلاو

 امدشا لاق ه تغرس اذإ اًضهرِيسلا نم لب اجر هنو اذا هريسعو

 همّ وى بص وه ©

 ىريبدلا ضاكر لاو تدم

 ام دع 6 ص هج

 ضعت نما شعاب 35 ضهىاىنملا 1010

 هزت اب رمل اهنعامتابلا أعفّذتف تاريزَعل | ىدلوش ىلا ارعالا نبا لاق

 وهمس سب 2م

 10 ظفار بدنا رستلسب مرإلا قذذا ضلضو 3 ض2 ان هقانعأى دف ىد 5

 ريدشت,ءاضهلا ىمضالا اهرسكتت ىاءاشالا ضتاهنالدب الد ةيتكلا اضيأ ىشهوليكتاو سانلا نم

 امرطلا لاه سانلا نمت عاملا داضلا

 8و

 ضاؤولا عرق ضع نودع: طك اضيباتزوامتدق

 4 امك ذو بلعت هاكحتا ارصدلا لثمءالعق وهو

 #29 بسه ةمة ع

 راخلا ارش لئاقب س رسدلق ب ارطءاضهلااكتهملا

 ادت 1 زوالا ىداحلا رجه هباوصودا اأن !ريداو دلال ت نملا ى ربنا لاق
 و م و

 ىكداس وقاعد قفىلا د يداع راع تالا تعم

- 5 



 ا 16 (ضو) داصلا فرح . « ثونلال صف

 فويعل انو دهب اردني متاح لاك ضان عجبا او ضن نما يف

 اضابتلاو صامل انفو + انطبهدقو ى حاصل اوقأ

 بشكل ب ارااقفا جا مهنيا وعون رطل

 لاق ْظلاوهل.قو يلا ويضل ا "م وبّتعلا ضال ىلارعالا نبا

 ضان : ةسفيتح كأن ءهذه نائلشلا نودوهو ناْضْمءان و 23 اضهنلا ىأب حاحا لارا 23

 وه # وه«

 ىرهوملا هسصصَشو نال اوُرمعلا نيام“ ”"رإصو ضونلا (ضف) ءامسأ ٌضاَبَيو هانمو

 وو

 لاق 'لرول طمسو ىنعي |هنطق ن ةنانفانكمنات ريتش ناتي امهو ناضوة اما لكلوربعملاب

 ضاوأألاو بالشألايدا #3 ضاهتنأ فرْهذلا رمرععأ اذا

 مو مد ه2 #7 :سو 85 زووصو ”و20 رم ١5

 اضوت ضو نالف صانو َبديدئاضو ضو: ثلا ضانو لش عتلاو بيده ضونلاو

 امهوذثو دن ددولاو نصغلاك هعزتتسل هٌغارااضوهضو وتلا ضانو يذلا ُتْضْن ودام !| ف بهذ

 نالفلاشو ع الئاذااضُوَت ضوُكَ قربلا ضانو عار كح نعلدع ىأ صا اًضْون ضانو

 داصلاو عارك نءأخملا ضانماوةغلداصلاو" وسد 3 ارد ىأآضون و نأردقباموةحاك ض 1

 دسالاه ل رداد انااا اًضاناو“ ةضانا لال ضان او ىلعأ

 راما وُناد علا ضانأو «يب اها اركي فاه عدرا .رخاف

 ى ن ض نيلالخ اذكأ و ان ٍِص نالءا. ل نمي ىلوأواولا تناك غلو ديس لاق

 ءامملا عفادمضا وال اورعولأ سانالا اوهفإ "لذا لج كرد اذاولغلا كارا ضانالاو
 2 9و 1

 * هادم ىورأو ضي وانألا ىورأ *« دسالوقهنموةقَر رم عضاوم ضيوامآلاو ضاونلاو

 ةيورلاق فورعم عضوم شاؤول

 ضال عادم هب 5 ضاميالا كحاوصىراَرُع

 سانا ودحاوهفانلالوضاؤالاكناورعشلار ارسف هيوءاملاٌقفاسنمأن هٌصاونالا لمقو

 قانكلا لاه ضعتسلا سو و لرسم ونلاو 0 وانآلا عجلا او ضوناهد_اوةيدوالا

 صانو ضاندقو صانمىأ م انممالا او 4 نمكلاملوةتفاداضداصلا ن 2 ملدا نيا

 قدشتأو اش دونت غسصلا»ب ولا تضر ولى ارعالا نبا لات ئمرالا ف هذاذا اصاسواضانَم
 2 ال 5

 نمو ءاجدإأ نمنا ارفع 00 هلاكلاجرلافيجيليغف ندسإلا ةدضص
 نع وب <

 لصالاءاذك ناثاشلا هلوق
 حرش فوماللا دعب ةمام

 اهدعبةانممءاس س ,وماقلا

 ررحو
 ل_طالان اذ_كرهدلا هلوق

 سوماقلاح رشف ىذلاو
 تيهذو حامصلا فووهزلا
 دعيت راساذا اوهزلبالا
 هتك 41 ًاوأهإلدرولا

 عى

 حاصعلا ىف ةقرفتمهلوق

 ذأ ةعفت مه



 اذك ةقاطلاةضهنلاو هلوق

 سوماقلاحراشهل ضرع

 ىيدعف هيك

 هم هبنك ما

 د 50 هكر 1 ميت م خا

 ل 07 . 4

 (ضمن)“ 2 داضلا فرخ ب نوئلالصف 11

 0 موو
 داما دا #* اليقافابصااهيدانتتنأب

 لتس اىذلاَح فلا دانا اوهن ضو دونا ىلع هاو 3 ىئلاهشولأ تاو الانلا تلا

 ريطيل هبحانحرمشت ىذلاو هل.قو ناريظال صو احانر ةو ىذلاوهلسقو ص ورمل

 ءاحانجر فو ىذلا بقعا حرف صهانلاو رياعبل حان طس نئاطلا ضو ضد عجلاو

 سقلاو الاف ناريطلل ص منو

 هر ىلءماهمأ 03 ةضهان شير نمار
 5” ا

 و م ان هر ن7 كه هب

 لي رقفرلا عك 5 ضفانا يلعن لدتلا صيدسل لوقو

 زوحالاماذ- ه.ّي ضهانلابارالماهلا نال ضفائر ار ةنمخ رف نم شيردارأاا

 -حارلا لاق اهدادشولب الا مانع ٌسهاوُاورثكهلثمو ضهانلا سب برشا رئامنا
 ُُك سماك هلل 5 و

 ماعلا رتبعيطت دال 5 0 رافىرشب برع برغلا

 * ضهاوُد اهيتاديعملاآلا 5

 لسبقو دومالا نميز هم رضوي يلا هموقلج رلاةضءانو فيعّضلانجباعلا ماغلاو

 نيذلاءهو ةضهانن الفلامو هرضتلن روض ونيف يضفي ن 0 0 ةضهان

 مدل !لاوهىل_ءقو "بكسل س أرضها اواو محب رحلا مولا 0

 يسمن مه نوكن دقو سرفلان هوهّكلذكو ماسلا هاط ىف عمجما

 2و و موو 0

 يس ١و ةريسملا هدصع "هلي ضخ ضرفلا ضهان ةد_بعوأ ضه ضهاون عمجلاو ن ناضهاب اههو
 نجا -

 داودوبأ لابزو سرنلا ضان مع

 دعما ىان مزاحتاديدح نيكو ضاونلا لس

 ادتطلانءاررعلا سو ا نم سرفلا دع ىنا مسا !شهاناوىرهوملا

 ةفاق نين اسمه لاك س 5 و سافل ثم د وبكسملاو

 ةضت ارث ف انسنا قب #3 ضلال اور

 ه- 52 و

 قر ةرقث ىلا رئت نيباموهورلهاك ىلا هديت لقا مورد صريسعبلا ضهاوث رضنلا لاقو

 ذهل لاقو ساند .جو ساو لب كءاصىأ سها قيراطوٌسعاندحاولا له

 داق الاذغم 5 0

 ومص <

 دعص نامالاوأ ا دلا ف 0 م”ِضرالاَن مدس اءاهلا توكسن“ ةضونل ادعت مُدان ناكمَو

 8 و



 هه انوش لا ادا انا عيب عسا د 1 كيا ا ا ا ع 17017 30100

 7 4 3 1-1 : يل 1-0

 11 (ضمن) داضلافزح + نونلال ضف
 ست حي

 8 >2 د مو و 5 هدو و 9 هم -

 لاحرلا ضرقنو تعرسأى أ ان: باكرلا تلغوأ اذا يرار ذلا ضاقنا س دملا رخاو تاوصأ

 0 ءاهئوصرلاو دالاو لماسقاو

 0 7 ع هع 2م

 ُضرةناهذقل ل ماك 23 ضد هيفا لص |بنش

 قو هيشخلد رع فقسلا شيقلو توصلا ضل هقوف نماضمق' دن عمملأ ع د: دس ىو

 -مءم8و وم

 ضقنأف نزاوهثو د_>-قو ارتوصء او شتا أ ١ قر اتقن دهقالو لقره هد اح

 زف هنن : ىلاطخلا لاقو الاهشساوإ مرام وياك فوم 2 ا

_- 

 نسل كو لا ىف صاقنالا لبقو توصى ضال عم ىح ىرخالا ىلع يدي ىدحاب ظ

 8 4 فدا »وص

 كعلا ٌاقئاور قتلا ل متي وص ضاقتالاواضْفَت ضو ص ضقندقو نانوكاف

 للعالا راغلاشاسا قل ةباذلا طشتاو جب توف لسا عشولا هو وركم هوهو هي 0

 مع ررارفل تاوصأ لم يشم كح وهعضوم نع فرط عفر ريثارغ نم هيشفاح ف توص

 اذا اًضاقْناَح رفلا ضن دسعوأأ |متوعداذا اضاقنا زعلان أىاسكلا لاقو لاحرلاو :
 < هصا#و

 هن تصقت م ةفايت رام َلكو لاق سراويل لاكن : ىعدالالاوو ّنئَم قاف

 اذ ننداللامقو هلوق بسلا حار ٌضيشتنألاو تان الاوامهرادتسنينذالا انوا مان اديضرالا ت ا 1

 لصالاق طيض 1 كاما نا هلظاعلا مكه يلو لأ ذا صفرو سرغا اضرار ةمار :

 اذك ملا ام سومو هلوق مه ا يلا 1 1 | 0 ١

 سوماقلا حرشو ىلصالاب صوند صمم هنعمام و عضوم ا نم نمحاَريل ضو (ضمغ) ن 3 13 مسن او لكسو ميو 3 ه ص : 1 هس

 اهيلعراب غاللَّوْش مارركاو دشيوراارعالا نادشناو ماق ىا شضوتاواضو موا

 : 0 ناسي رايك اك هم يبدو ضاجتناو ردح نودو
 لصالاداذك لا نودو هلوق 0 زر

 : ءالاضعمل يمدالا دشن
 -و رز م هس 0 1 2 4

 ريصعلا ىلا را نم #3 ىريهظ ىف ةدعرلا نير

 مو "- و 5 < دو

 شور كتر ولالا اوسخ اوصعانتوموقلا ضو او ض,ّمداف اناهمسضصماو

 ىرفعملا مهللاو 1لاتز  ر ولانه :هرمااذاادث صاله

 هسضاضولا قيرفّلك نضجاذا بزهلا ف موقلا نعانتو يمه مئاامْششلو ءوشلا لا! ١

 "ل. كول اق ى :وتسااذا تدعلا نظم و
 00 ل

 دييشتلاب نالت ةمدرو »* ىديىداّشأ اردىتلعدقو
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 زانق سبعا وشلل دقت ف نفر هنأ اود ىرتنبالاق

 (عسات برعلاناسل - ١5



 :(ضقن) . داضلا فرح * نوثلالصف 1

 رفعنا لو زع هللا ريخأف لاعهقاساذا هراهللجرلا ضمك
 000 هيلعهللا لصد تل

 ىأض يق: اهل عمسلو 0 لت ا ولامن او+5#ل 35 ىتحهرسهظ ىلعتكارت تناك

 نمو قطنلا ظالغاو ظفالا ىف 7 مسن هيفلوقلا اذه.( هنعدتلا اع مركملا نيدهت لاه )ت وص

 اهل عمس وأو قت ى تحف ريذلا هرهظ ىلع مك ارتترازوأ لسوهيلعهللا ىلص هنا لوسران ديسل نأ
 نكي بونذي أد هلل شاحو ناك وأو ملسو همل عملنا ىلص كا ذ نعدزتملا موصعملادمسلاوهو ضمقن

 هعوقو لدقرخأت ام هلرغغناك اذاو رأت امو هبنذ نم مدةتامهلرفغدة ىلا عت هللا نافالقثاهت دج

 أ ةرخغملا ظفلرسفملا نين موهن ساس> االوهلةر وصالف هعوقو لبق هلا هاهغك اذا رشلاك لعن نيف

 نملوأ ةغللا ف لضالاوهو ليقثلا لجلارانهرر ولا ريسسُفتو امعّضَو وزوالتاا صناماوانه

 1 رذومنععشول بزعم ؟ازعاذ ف لمس وةزوملا قاهلو هالو ةغاارهتعربشاع هريسفت

 دا ناميالا مهوأ وصامل ذا نيسقفانملا مهو اوملسن لذا سس رقمه دل ب-نمهرهظ ضن ىذلا

 نيإسملل لعب ملدا خف علا مهوأننمومم-هلك اوووكنلذا ماعلا مهوأ نيبرقالا ديريش عمي ,

 هيوعدراشتن | قةبعر لس .وهيلعدللا ىلصةرهظ تاق 1ىلاهدازو آهدهفنيسنذملا هنمامومهو 0

 | ل_جوزعهلوق نب لعلو هتعرشافص ىبءاصرسو -:امروهظ ىلعةظفاحومتمأ ىلع ْشَسو

 امس[ ثيدحلا اذبباونمّوي )نا مهران“ 210 2

 رشأتامو هذ نممدسقتام هلهتلارغغن نبأ نخالاو+بف نحت ىذلا ىنعملا اذهنمّدم_سانم

 ديس هوهوة سس | ها رب راربالا نمداوستانس> الاروفغملا همن نم ام و مدن ام لش وبولذ

 دشتي نأ ناكملا اذ_هىلؤأامو بوتياهنميرقماو برق اهبريلافةّئس اهارينب رسقملا

 دقو ضيفو هف عسبصاو لص توصلكو * بونُدل بجاه جولي أنو « هنق
> -89 

 لاف ضيقت هلعمساذا نالفّرهظ ضع

 الو ,ناوغا واى ربقم + هنمعالضَلا را

 ىعالا لاك ةمحجلاتضقنأ الان ؛هصعماسخ اهدشاذاا بت وصةمحجلا ُضَقدو

 طيطأدمشو ف اوكا 3 00 ل #* ميال سيفو 7

 6 رار هلا تا اوصايلا-رلا

 جميردارقلا ضاقت سلا رخاوأ د اني نهلاغبان فرت اوصاناك
 ص مص

 ناكدارريخأتلادب را ميدعت همقو مثيهلا ان عهياورىرذ- اة ارقأاذككىرهزالا لاق

 تاوصا



 ١١١ (ضقتن) داضاافرح « نوئلالصق

 نا اعملو هلل ا و لسخلاو لبالا نملو يملا ضقنلاو

 مده ىلع كذلك ضان عسججاو ةضقنىثال اوكلرع ةلصرسكب ال

 0 الاو ةسخالا نم كس: 00 : ثاكسالا ضاقتتالاو دئاناوتكا

 0 ل ثكنلا ل وشلل ضقتنااو َكلْذَ 0 0
 و 58 2مم

 هحوتمق رج نا تدارأ اذا ةاكلا نع نع ىذلا 0 0 سصرالا

 8 سو

 اهريثتسياصعلاءناجلوال #3 راك ضاقن تاَيئاللا ناك

 0 و 7و 2# نياك

 مل دمج احا ودو عزل لاو ةضاقتلا هتفسو سفمدلا ضقلي ىدذلا ض اقنا او

 هوم و موو و و 0

 دقو شوشو ماع 0 ءضةةملاضرالا ارسشق ضقبلاوهدمسنبا 7 ثاكش؟ او

 9س مو رب 65 مهد 2 مو ءو

 تعفلقت ضقاط كتل ض1 اوتر 0 ىئك ًاذاكلا نعضرالا تن امعتْمل اواهّتضَعنأ

 س و ,] ميسر 8 ع 9و ةهدم- هور

 قديف ددومف 4 لّسعلا ضنا د رعد ا #3 لاكه ضاق |اهنع

 وموو

 تاوصالان ضيق لاو ىرح 4 !نع هيفل < 9 ف لحتلاهم :اكيرم . الا عملدتل |عضو هبزيطارق ٠ لم ل 5 تنال للا 2

 ْى ىزابلا و َقاهساوماعتلا وباقعلا وعدا اوبر علا دج رارقلا وناسنالا لصافلن روك

 لاق ضن دقو غّرولاو بولو

 و موو» هو 5 هو وذم صدولس مهد ب

 امنويعاقرز ناعزولا ضن 3 #3 هرهظ عقرفتان ب ذاحالف

 دك نابقعلا ٌضرقلاهيدبأ ضقت ا مالا دنلاو كلو قا اتينا
8 

 تاوصأ ٌتيتكَلاو شاقنالاو 23 ضخما حاجدلا ضاق ضن 3 ئحارلا لاق يا

 قديس فاطم لاك لبالا نامت اوصًريداوةركرتلاولبالاراغص

 ه سوم م - 3 5م 9 م0 ه2 ور 5

 0 1ع د هرباه سرك ن نمرو# بر

 مس

 طاطشناكو 2 0 أربعت لعمار .نمتكنحا لراس اه كلوا

 و 0 0 م9

 زغعلا,تضقنأ 85 افا تنتوصاذا هماظعتضقتتو ركب 'لانه كرتواهريعب قرسولزنف وركن ىلع

 رزعلا ليزنتلا فو توصي أهم سة .هلعجو هلق اةرهظل جلا ضقت اهب وءداضاقْلا

 17 0-3 ةسو5 <

 لقتاره_فتتا فءاجو لن نضمن ,هل عمسسإ لم االول ضقت اىذلا ارو كنعانعضوو

 قش توصىأ ضيف كهل عمسلجلا هلق اذا رولا نأ همفلصالاوةداتقو دها# كلذ لاك كرهظ

 مدقت ءمكلا ضقنو هلوق
 نمرص ةدام ىف هداشنا

 ءمكلا ضفنو سماخلتاءزملا
 اعينع ءيكلا| بصنو ءافلاب

 د انهامبا وضلاولصالا

 هعرصم



 (ضق“ن) داّصلا فرح * نونلال صو 1
 فتات طك 13053 نا. قل ق1 01311 723الف 7

 و2 هم

 نار هانغخناضقنت ىور نمو ناضفنت اهي ا :أدك الكىو روناضن واش نيوهحولا» كور
5-5 
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 ناشفو أن اضفت ىو رن موه سفر كت هسيفام عجب لا ترا ذا ناكل تدنن كلوقنم

-: > 

 اهنادارأرك ذاهيف سلا, انا دج وتفاةنجأ نابع ى ام قلت نيتاكلان تجار اءانع

 بهذفرفصالاو حالا ولا ساد لمصمم ريك اذهت سلو ٌتانالا ما اماهاك
 ةهمع 25 م د

 ةمرلاو ذ لاو أضفت ههغمص ضن لق لبق هنو ضع

 و9 ماهوم 5 دس

 اهضوغنا يطب الدجل نم د 0 ماكل وكيلا السك

 ضرالان : مةعطقلا ُبيِصنْرْذلا + ضْعلاوهّ اذ كاوسلا ةراوُصُدضاتلا بارعال نبا

 م هم

 صامتا امهفارشأى هاهنا ةسسزاف ىهوا هاش ار مالا صوتو بيذهتلا ةعطقأا ئطعو

 لاو نايت مرانارسسكلاب

 ضان أ هيف ضو #23 ضاف:فءاضر .ةيراجأ

 00 ل

 كب رصلا ضفنلا فار ارعالا نا ةفينح ى أن عل_هلاءرخ ضتنلاو بوث أ ضاقن»بلعامو

 هؤرقدىأأر هاظرز حس نارقلا ضف نالذ لاش ةءار هلا ضتلاو قير تر

 1 0 ا حاملا ىفو ءام وأ دقعن 8 ل داسقاُصْملا ) صن (

 5 و لطقأننَو رد انفاق اريل دْض ضنا هيغ دهعلاو لولا

 َ هس و

 نت ”نلعاؤم ىههطفنو نََانفح وللا وص تي دسح فو مدا ذا ضوُلاءابلا م مسا

 هك وةددارملاو ةعحا رمل هيدارأو هلوق ضن أو قوق نطقت اف هله هوو هانا ضن
 هر 2 ص و 3

00 

 اتا تاتي قا # ربو فولو اكو

 رعشلا ىفةضيقتنلاو ءانعم ضقت اع ملكي ن ؟لوقلا ف ةضقانمل قانا هون هوو هور هتف أ

 7 م ا اامىأ#رارماو ضقئاذر لا ىرأتارعاشلا لاو ا

 العام هيمسالاةضيقألاول ولالا هلانامرن رسولا رماثلا سنس «كلافةضقالا

 َتْدَعَنامصقَنلاو ءاهلا,ىثنالاو كلام ىذلا ك_ضبقو قدزرفلاو رب رس ضمان اولا ”ااذإو

 رغتلا مه ضقتاو هماثتلا دعي سال نتساو اس ردا ضم الاقي و ضاقنأ عجلاو

 ضاعت الاعسجلا زانق ريد او امبتل 1 :هدقناذللا ةقانلاو لجلا امهدضْعَنلاوسعلا ومد دع

 ةقاسالا كلذكو رقسلا اضن ىناريعلار سكلا,ٌسْشنلاو مانو ضان ئطماذا«ةب ور لاف

 ضخفنلاو



 ا سل ا ا م و ا ا ا كر ا ا ع د
 : 007- 3 دي 0 00 - 5 7 ثدي 0 00 7 100 0 0 ل 0-0 1 ا ا ا ا ا ا هدف ايطار

 ا ” (ضق) .  داقلافزح « نؤتلالصت
 : 101011 ا ف ك7 57777777717727777215227:12727:7270515 37 2717720052307737777 دنقلا 77172717292

 2 5 هع هه عجم د6 1 د
 ناكملل صوقن لتر وابلط قاله فوطأو كسر ىأ كلوحامّكل ضقت آان اراغلاو هنع

 دك دم سو

 ىو ارجل ١ لوق اددو مهلمأت م وغلا ضقت اوبأ لذا

 ريك زري رسدلا داو ع قوفدل 23 فرط موقلا صني كاملا

 فال مارك ألا مها مهي انع لبق مم نمفرعيف مهيلار 1 .لوشب

 لوبلا ة هيسمقل ع م هفامم هزاربتسا هضاخن :اوركذلا ضافنتماوا ذك يرطا اضف:ةساوكلد

 و يورو اخ د

 ضف 0 انالب وئلا ضف نموهوا هب يشأ ىأ ايضا اراجأ غباشي دخلا ىو
 28 هه

 رك تاك هنا هزيم يتورع ا د لح هممو هاج و رك | رجلا ىّدألا هسفننع

 5 تودع سل و

 لاكو هحر مسا ىأ هدئعامَضمُمتسا لاقي ثد للا ًاضونيو ضف :#فلد لص نم بعشلا

 م -_م

 ةم خص يم

 ندا ةضفنلاب ير ىذلاَةشيفّتلاو 63 ىضافتتس اول حْدَم رص د3 0 .ور

 .بامدو

 اورظنسل ا ضرالاق نش 2 ل كب ركل ا ثدللا ق تس طلا نوت

 دمع ا نيرة تنل يلع تلاهو ساو ضنا كلذكو فوتو ودعامقله

_ _- - 
 -. 6-5 و امرأ

 ةينهللا ىدعسدياوصى هرب بالا و

 0-2 3 ةضيفتو ريض هايملادر

2 6 : 
 قهدحووزغتةنا ءللاو لالا ىلع نابوصنمة ضيدتوةريشحو راهنلا فصنلظل ارصقاذا ع

 لك فأل وقكو 23 ادحاو ديو اهلأادلاخا 23م ٍح - الا لاك اك ا

 ضال لالا دحاوأبو #3 ةغياخّلك َنبااب لال سمأ

 زوالا فصيٍبي مدون لا ضئافنلا عسجلاو ةغماخ لكما م موقي هدحو كل ونأ ىأ

 امي ربشلا هيك ضئاهتلا قاتل < :احرلا دان ماعت مج
 نملزهلا امنا ه دس ليلا هرأالاءانثلاب و 8 ونأماو دانكدي 5 وقادهىرهو لا لاق

 لاعَتلا اهبَدْشنر 0 رمل والجراح ت بش ماعلا رنا

- 

 286م

 نا ةعاجلا ىو متضيشنو ةعاجلا ىف هر سانناةريضحمءارغثا تءطقن :ضئاخنا الاعن ندير

 اذاو صفح افالم تماكناذا لاقب ؛ ود هيلع سيل ةضيفنو سانا اهرشحية رو ضار ءالا

 قو ال كي | راسا ا 3 نمهئكرت لحتفتا أضاف ارا

 هم 5 وه سمة 14 5-5

 ةمراو ذاق هلك تعنت اولد الا تّصيوةضيفنلا حامعلا

 38 1 وِ

 سمالن يح اننلافبقسللا اهل 21 دج رداع امنت 2 ر

 10111 اا اراا يق



 ءاضقنلا مضلانةضفنلاو هلوق

 ل ىش سوماقلا ىف

 هحوعم هتك ةبطرو

 اذك ضغأض فالاوهلوق

 كيرلا, _صالاب طسض

 نكلو قامفلا هدعاسنو
 نابضق نم ضفنلاو مدقن

 ةدحاولاو لاق نأىلا مركلا

 نيدغا.3لعلف مرح هضفن

 مريم هتك

 (ضمن) داضلافرح « نوثلالصف 04

 1--3- س مو مة دو 7# ىو |

 ينك ويا 3 ةأرماتّصعتو فسنال !|ضفنملاورقلا هس فق ضف ءاعو ضةنملاورْملا /|

 وو ا

 نا هنقلا 1س قررا رك امد_هيمركلاتايسشقن مضل وداولا

 وس #7 هو بسد

 "لح تضع الوقتو مارس م دخارلاو كلذد:عمركل اد اودوك م

 ريغ نم 6 ضمت ن يح ةرمصشلا ا ءاهيفامت ضف: اذار د
 و - ل 0 يق و < هع

 0000 1 كسلا ا

-- 5 

 27 م

 شان 2و ا ىو فا 0 وذمتدع ر يما 9

 هتضف: لعق اشفان تبل تناك اذا ىبممالا هب صو فن لاةبدقو 00

6 

 رات امتدخاف كفالاث د دف و ضفانلاةدعر رى هع واضعا مدلامتعل | و وفنم هو

 -و

 دقت ةيزلا مشا او ا 0 ا
2 

 .٠ و 3 00 دى وع

 يضف موتنا عقلا ادا 2 ”ركع هلو ةسطظدل

 -دههو لد .7 -ٍ هدوم,

 لمر ثمرات مشنوا ماو“ أو مس 6 انداز يد ىأ انيس افردس اك تد داى و
4 

 9 بهو هد ع

 | تطرق ضاعتلا ل“ ل اىفو " مضلاب ضاغثلا م رار كارت اواو

 أورتشاو اهوعانف عبسبلاهولَجا بنون اك لا مهلبا | وراق ميو عوقلا اعط بهذ
 مسسس 3 221

 لا هو ةحاحلاوةعاجبا سانا ا ءالا اولحاوب دج ًااذالوش ندحلا

 ايعورضفا رتب ا ههكواملاو كمل اذاكلذ و اضاخُتتسا اهانضةنتسإ و اضئاست الح

- 
 < ع

 صم :ًاووهدازاوضفن ىأ ني ليم نما مهداز بهذاضُءموقلا ضانونبلان مأمسش

 ف هس) ور - 2ةوو هم وهو _-_-_

 هديقانع ت ضقت مركلا ضقنوول سرنا ّ ردا خررلا سقوف ومات تكل ىئموقلا

 3 و د م و م5

 1 .ركلا ناس ضقنم ف وكم دام ضعا صضفئااو صعس ةشسدسا نيف علا بح ضفنلاو

 مس و م0 ه- 2 اد 2

 هقرعإ ى> هيقأم عم. .ج رظن اذاددفنةساواضفن هته . ناكملا ضمن دو اهئاحضرالا ٌصوُعتو

 ار ار رمزا

 سلس جام همام م7 م9 سا دع جمع .:

 دصرم لكن مشوغلا ةامر ىو 0 لع دلو

2-8 0 
 هللا ىذرركب ىأث يدحفو ى ط نم راق ثوغلاو الم هركستام همفىرت ل هرظنت ىأض ماتو

 وهلوق وعد ودهحضفن بلع ناك و باحلا 0 صامل ههلون هدو نرش صامتا اود ريما هم

 همع
-4 



 0 سلس بت تت ب تأتأتآآ|/

 ا ا يل ا ا ا ا وو
 5 7 8 1 50 2 فلا 5 سلا -

5- 

 رسيالاو نيالا سو ةيلعدقل ىلا لوس فتك ض خانة عانى ححرس

 9 2و

 هسارض غش ثرح قمعلا لصاناسنالا ن ”ضغانل ارمش لاه 0 5 اثلاهملع ا

 هم م تي 4

 ةفضربنب زاكلا شب هنعدقنا ىضررذ فأ ثيدح فواهفر هرط ىلع ق.قرلام اظعلاوهفتكلا ضغ

 ضغنلا لصأودك رحل ضغان هلل .ةفتكلا عرفوه وهضغان ىلع عضو مف ىف 0 رع ىأضغانلا ىف

 ثدد_>-ىو ْثَوو تار تقف فواد ناد ْرلا نبا ثد دح فو كرما

 35 ة ه5 ل ةهس

 ضغنلاو ضغنا هفتكض هت ف ىورو رسبالا هفتكضغ 1 ءانوف احلا اذاوةوبنلا تا فنا

 أذا ناضل رشد صاف اص ىلعىذلا قيقا ماوه, و شكلا ىلعأ شغال

10 

 ب بو ةرلاق يسال ازد قاكعنالر 0 ب هارت ضخ شفتك

 ضاق راعفكَرتفرَب 5 ضامغلا نع ٌكينعَّقرأ

2 5 

 ت1 مغلا لاشي ثمللا # ضاهن شراع ف كرس #* هرعش ىف عقو ىذلا ىربنءا لاق

 وءهند كم - هنو م

 زحا ارلالاه سفن لاو بسال اوم ضعي فشل هن هارت تمدح ضغندق ضخ مث

 نسعنلا لاغا قعد 03 ضر ناةارقملا فءامال

 -5 - و2 - ص

 رويس او طلا ارعش فضْتلاو ىربنبا لاق

 ه1 عءد دع هم

 هدرح هي ىرب ]نام سأرف #3 ايفو ةضتلاَنا

 ملسو هيلع هللا لص فص قو هيد الاعتلال هريعرسفو ٌةِسدقنبا هرسفاعفةرصشل اوه

 . 1 ا ل 8 .
 لاقف نطبلا ضاغنام هنعهللا ىذررع هلاقف: نابل لسانا يملا ىلعُي دح نم

 و ه8©-و

 الو نا ال مرن اوس لا 0 ع 5 نطيلا نكعم

 يي

 و 0 9: بَ م5 2 14 و 27: دل

 صضفنأ ١ (ضغفن) نطل !صاغن نكعملا لبق نايل أ ى 0 وع وص مومن نكعلا ناك

 سب“ ري هيد | حث سوح 5 3 9-و 0 ه

 ةغل امملاددشه تخفت و ضفتنيلهتكرح اذا اضفت هىضقن :ًادريغو رصشلا اون دول ردم

 0 985 و سد

 ضوبملا ك0 لوقشم دع لككوهررتلاو قرولا نم طقاست امك رحتلا,ضْفنلاو

 1 3 2و 0 و و ا

 صفو هرررفوة عر 00 نُأُضْمدلاوهّنْضفنا ذا ئوشلا نم عقوأم ضمنا
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 8 عدو -

 ئملا ند اقام مضل ُضالاوُةضاملا سَ اقفاص هيصفألا هصقن :هد. مسن هنعبارتلا

 فروفكلذرثك 1 لا ل اولافو قرولا : نموه كلدكو ضعت

 5. لهو مس و
 حاطامو اهطمش هاضعلا ضفتوئشلا ن منو ااه متلو تال طبع : و عمجم ةصاخرملا

 أ نب :رم هلوصأف الكالمتو لذا لمّ نمحاطام ضل وهديس بالاك سيو هفةرصشلا ليسن م

 ريغ ةياهتلاق ىذلاو

 هعضتم هرّمكف ضر عضوم



 (ضعن) داضلا فرح * نونلالصف 15

 سب 7 سالرم س ه6 9سم 7#

 رسل لا عسي بلا ناكم * هلك اسلاك

 كا
 ) ضعن ) دكر ىلا عجرب هلكو ضو 0 تبديل لمقو طرقلاس ا

 هيو ورلاق هب اع َّل اوسهل لق و زاخخلاب ابوه ل قو لب سءاضعلا نم هر م ايضا

 اقام ىَدأدقن 5 انتل انتي قولدن * اضيادلا ذي انْشع ةولسىف
- 

 نادخأعضوماعوضوم اولا ند توك ظنا ىلع 0 هوقبدبربنأ |اما

 ند ىورو ا | هنال انشعراتخا هناالا تدك لوقك انشعلوقيناماو قاوللا

 ههحكامىرد الو هقحأالو لاك تدص امى أ[ ثهنهكدناملاقبو ىرهزالاىورو ىاوللا

 هع هم نسى ا” سنع مما سل 7 9 22 توم 8 7توسو مم

 220 رطصاو لرش ضن 1 تغلو اموخنو اضع ضغتا د ودم |١ !ضغن,( ضغنإ)

 تاَضعنلاو ىّدعَم الوىَدَعَس هس اراض !نالف ضعت لاق ونفنلاو : اقل ا يح

 ىلولس اس تنانوعثد دددس هعمو تق لوقت ٌتفحراذا ف احترا فنانسألاوس ل

- 
 6-0 0 2 5 د صاع

 هيسدمو 12 01 كلا فانا سار تا لاشو ا رو تقلق ىأىانسأت ضغنو

 زيزعلا ىلإ راو هيلا ل.هوهكرعت ىأ 4لاقي 0 را ذخأوثيدحلا

 8و 9 1 8 مهله

 ضخ نمارلاو ن1 لاب نقلا سانا رض ارا لام بيرل نوشغنس

 ه صصص

 هتيشمىفلعاذاهنال 0 ميلا ساما وسعت يق تك ياذا ةمنثلاو نات ضخ و

 اراك هارب ع ئئبّتدحاذا لبحر لاق مثيهلاوأ لاق ضفختاو ع ةنرا

 اهيل ع 2و ةمسص و 2 2 8ع 2 وِ - هع

 صخب هسأرب ضو تى اضوُلو تسخن وضخ هسار ضغنو هسار ضغن ادق هل

 ميلظلا فص حاملا لاك 4 ام

 سوسو 7 0 م 0 ةمدس ير 839 ةهرسو 56

 اجدهسمىب .الاضغأ لص 35 اهذهسوموسرتاديتساو

 م 5 < :

 ىقدكر لكوردصملا,ف صو هتيشم ف فري هسأر 'لرعم ىذلا غن اونيسلاءك سا مكن ا ىفو

 هل يس دك وه

 ةمرلاوذلافاناضحتو اضن مالغلا توربعبلا لحَرضْمت لاقي ضمن فاد

 3 21 ل يك هر 8 0 و

 هريغلاقو 5 اكعونلل سا هنالّةفر بتلك ميلظلا ضغنو ضغدو ريالا نيش لو

 0 فو ذورمُْملا ٌسغانلاواريثكه سمار ضم ىذلاوهلل لاق وناو وا ميللظلا ضل
 39721 تض و مود

 ناضْعنلا لق 5و فتكلا فورضغ عطقنم ىلع ود لسقو ءىجتو بهذتث يح ف تكلا ضغنو

 و

 نبهللادبعنعمصاع نع ةبعُّش ىورو ىنماذا ناكر يف فكل !لصأ !نم ناضعما .نادللا

 تا



 م (ضضن) داضلاف رح «* نونلالضف

 لاق 8 نلا مسالاوهرختسي لبقو هرظقتس الف

 قرص ص 9 و ا 1

 نما تعلم نم ىدحلاالو د يح

 ل هدو مو رو ا

 ا #3 اضم كميت نكن ا لاقو

 7 الو 1 0 آظآ 08

 لوم نم انا تماصلا مه ردا نا وهطاشُي و ةرشل اكس ؤ تبا ىنا يَا

 ريدا و نمتلاو ضان انامل ال هاد نعرنانلاومسهارلا مسا ىعمدالا انيعوأت ىو

 راهالا علا ارعالا نبا ءوئهنم ى دم .ضنام لاقي هنال عام ناك امدعبانمعل 00
- 

 © ءوم
 ضِيتسي وهورسست أيد مل ةامذخو ع رغنمكل ضئامذ لاقي لصاملا سلا

 رهط اموهو اك اذا لجبرلانْفوئلادعو ا 4 4 هردهتسل ىأ نالف نمهشح أ

 0 م1نامعأ | نمل دج و رهظام ىأ أمل وم هزي ردم امد ةقدصد> ريخلا اهنم هولا هلام نمل هح 9

 اسعد هضفو اد اللا نساك زااذخأب ناكهنعمهلا ىدررع ثد دح قواهريغو

 نيكيرمتلان هم ؟2نع ثيدحلا فواضان سانلا رثك !ليقفلاملا5 ةرثكب لسرفصوواقرووأ

 7 طل امرت لاك نيدلا نامت ةيالوامهلاومأن ضاامنامستةيارهينأادارأ ذأ

 ”س مو:

 اقل ا تيضو نيسعلان هامهتبوام_ميديأقراصام 0

 6 سا س و - هر

 انيك هنامفثريعيلا ضتضنو ريطمل هم انج 4 اطل ضنو نالفرعأ ننس

 ديجلاه ضرالااميرشانو

 مهد د سهأ ىَلس ما ارو * هتان ىَصْلا مف ياكل ٌ

 ةماعلا لا .وقمعْزاك هي تمل ولص همفداضلا هكر 2 ا“

 ةلاشمل ضن 0 دلك 2 ىكأنعثيدملا فو اهتمحاصن ءامحاو م
 2 8 و سا مو

- 
 : هلل 1 ا 1. ١ 6 ا 0 1 1 ا ا و

 2 نال
 0 كن فك مضل رسل شالا و

 حرتأة ضانُشألان ء دمرلا اذّتلاسلاةر دم نيىسعاشتد سلاف ىمدالا ىلا هعفرت

 و نب س7

 ىلا ىهلسقو اهتعاسد مثال < ىهل قو را يهل تو ةرفس لاما

 ىاّرلا لاك ناكمرقتسنال

 نتا كعلم 0 ا خ0 0 اسر دار ا 0 0010 م ا

 ١ 3 7 قيباقل 2
 1 : 9 ٠

 ئئاثلا رظطشلاو لضالا
 نم سدح ةدامو طيصض

 هيد 5

 لوقت ورك مالاصّناو ضبفلا دعب هنامستقيز كو ارنوكيفرخ الوتس

 مسبب

 (١ عسأات نرعلاناسل ظنا (



 + بع يكل 1 5 7 1
 د

 0 ا 4 :

 تر

 ةهضص 2.2 سه وقمم 1 3 ةم

 ملل نع هسلا !نضتك لاؤسلا كلذ نوكي قس لاؤسلا فمسملعّتستاذا انالفٌتْمحو

 ىدعطا ةدايع ن.ةمالساد نأ مال و ةاسّلج راض شدي رز ولأ لاق ى ربنيالاق

 ضيحانلا ضم عملاوسالو 3 ضراقتالو نمالبى طع

 مص

 لاسلدقو َلاساضِبضو الص هاملاٌضيرح نم 0 رامملا ُضِمْصت ضنا (ض#2

 ى 2١م

 ءاموهو سما ٌضّصنلاو كل ذكحرذاهؤامناك اذا ضوُمَرُمب داصشرحي رخل .ةواليلق اليلق

 2 13 4 م 5و

 دانقلا ضتتساوذ خا عم هاو حشر ىأ“ اىثهنم ضل هاكف ةبلص ضرأ ل فسأ ىلا هلود لمر ىلع

 م اق رع 0 مع

 اسف هيلاقف ضرعلا عاملا ضهبهراعتساوا ضربوا هع نم

 نارع ثيد-ىفو صان مج اول ميد لاو 3 يلهمْنمَداَقلا صدت اا

 الاقي ءاملا اهتم رضوى شت ىأ ءانملا ٠ نم صن داكن دارك ولا ٌداَرملا ةبحاصةرملاو

 ةس9و اص ضع

فلادشنأ او ةضنأ ىلع عمجو عبناذانيعلان معءانملا
 ءار

 ىرباهرطات س لشن #4 ؛ةالانخال مشوا

 اللات ىدسالا لاف قدما لش ثمل ملا ْضضُلاو ىلا لبس دلىأ

 ىدفادع ىال

 0-- , رو ١ ضم اولاٌقيرعلا كلاس لججا

 :مىلا حارلان صلال سنام ضنك لاو 0 ةفرعشلاءياصدلاٌةْضِضألاو
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 ا ل امض و السني ىسدقو ةورعمن هدملا 0 و ةقيعضلا ىذ لبق وليست

 لاوو ل لدتا رهو ةطاضأ كفو همم لاو ةضاْصْنلا هود اىفلمعت ام

 5 5 ا 0 46 ع 7 ٍِع 3 ع
 ئىشبهل ضن ىجمدالا ةكدضنو ةضرضت اهدحأو صن اًضيو مهلاوم ا نم صد اضن ميلع د معسولأ

 57 0 20 1 ل 0 0 3 | 5 0 .٠
 زخارلا لاو 1 ا در او لل ورمل هوءمشد هل ضدو

 ه5 2مسومع

 هاراوهديسن ا لاق فذرلا ىلععا ودشلا توصضئاضنلاو : اًضئاضْناهب فضرلل عمت 01

 0 ىشوءاملا لب لل نكزوماوشلا ناوصأ اولا نوصب باز وجدو مرا لناكد حاول

 2 نماشيشلاه انسى ةاس ىارلاَض من لاشلاو ورإ عت انى شلا نا ؤوتسست

 يللا -

 و لا ا لا

 ورشا ل را ةضاشأو ءادبقهنم ضنام# هاادضاضتو ضنب ضْفدقو نكم# ضان سعأ ًاونمللا

 :ريكلاو 5 ةزمقلا لثم عمجباو ياو شنو رك ذل سيف ىوت حسبو اوأضا نو هديزوأ

 3 م5 ب

 ا ا و 0 اومريخوماملا ةضاضُ ل قو

 نالف



 ا ان نا اا ا نا وو سا شا ا ا
 تاور داي 4 7 د 2 0 ءأآ ل ديكو ل د 1 ه4

1 3 

 1 (ضحن) ٠ داضلافرح ب نونلالصك 7

 تالق ع

 دشناو اهتاصأض مبوهسوقىف ضن اةفندو لاو

 ءءء مورو اة هم # وو ه موا سو سو

 0 / ريغاسر كنصرال #* اصرتعم نر قورا ىلتدصت نال

 00 ءاملاضتواعاقيالب ا وكمال ىعيارقنت .زاضمنت ىز توكمالل]

 ران“ اكءادعملعح رخاشوس دا نعت (ضتإل م برش لمبم هل

 رقما وقلازاثأفءاددح رخاذا اضوُراسجلا نمت ملا لو الو رم ما ولا
 0 5 و ىو اء

ر ئئوهوكلا نمنوجرعلا ضن أو ضع: نمابشع قئارأل
 نم هيلاعأرشقل انو

 نعهتعفرف ١ تونر ذا لاو كلا *ملا ضنا كفن نع ضني هوقاكلا ساج

 لاقو ثيللاريغلو دج لولاك عومسس يرعلا نمو عتاذه قرهزال لا اذهالا ع 3 تراب

 دز نمو

 نونكسب لأق ءاحر 0 هسصن "ىذينأضوسملوق برعلا ةااعمىفديزولأ ٠

 ىيسله مم ةمطضلاًةعطقلاو هم هلا نضل (ضغ) اهدحوةملكلاهذهؤّدْغُألا

 هءّ 2ةوس مى ع

 مك ةعضل لكو ءاهل ياللا اريثكلا امه لدقو 4 بكذ ىذلا ض.تلاو صودلاو سك !ٍ

 نوكيدادضالان ضيا تيك سلا نسا لأق ةرذولاوةريهلاو ةضدت او ةّئفلاهيفمظعال

0 

 جبس رامهخنك 0 هناك ملل !لسلقلانوك : ويلا اريكبلا
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 معلا ضو ٌضدخَوة ضو ىهوام ه4 راك امهضاَخو ىرهزالا لاق سما

 هذ ”مدوءد ه2 # وس ددمأ

 قا رع | عاو مبلل | ند هيلع ان 0 ”اواضك هضح م طظعأ | ص و هرضقا ضخم صح وهدضدعت :

 ديبعلا# ذشقلا لكُم مملاةضْلاو رضا
 ةثرضوص م

 0 ي اها رتفاهضاخى

 2 ءاو

 د هدد و

 - »وه و #* 908-

 قاتم "ةاشىلا د ءافتاك زلاثد د> ىو هلم ضل ارههل بهذ ىأ وع وهف لءافمسيإلام

 7 34 00 هس ,.5

 تبسرىأ 5 صرع نعضةأ[َتفذفةن اريع د م هللا ذل اسر احل

 0 ع و 3

 دشنأو هل دد+ او هقراذا صو صو مو ذل اوان لاتضيع محلل

 م ءور

 امد نانسلا ٌصوحْمرشا 3 امدقتتا ارقشالا فوك

 م هدي باوصا اونا فصلا ىرهوا1اناىربنب لاو ا نال اقو

 و6-١ 5ع 8

 ضيصفلا ىلصلا ناتسلا 3ك « قادمدح رلاتابشكر 3 دنا
 سا دج ضااض

دلاونك ضيف ل دوة ضدها أ شيخو هف سلاسل
 1 ىلع م

 لصالابا ذك ةئفل هلوق
 هدتكسوماقلاح رش هلثمو

 موي



 ةدامىفمدقت تدم هلوق

 مريم هبتكت دغ د 2

 (ضبن) .٠ :داضلا فرح + نونلاو مملالصف ل

 وو و

 (ضاضم ل جرلا ىعسديو ةحوام قطن ال ىذا ءانملا اوهو ٌصاضمل ابرمَئاذا عسا ارعالا نا

 صا بارتوأىؤرامف بالك ىبضعبلاقو الل ىفالاوهو عامان رف طو

 سمالا ٌكلذْنم ٍضعَم (ضعم) مهمتسلاباضعب م ضعي ٌضعواوجالناذا اواو مولا

 مس اه ع ةم | هدد معو 6 صرع 1 هع 7ر_و

 هعمم د نم ضعم سيدهتلافو 0 مو

 ٠ . 5 > 5 2 و 5 ٠ 0 .٠

 و
 ثيدحىفو ملم بسحا 0 اوهو 0 : هادا 2000
 رو س 000 و 2 8 8ه- ا

 0 ردالا الاف ا توام يس

 1[ بيخا نعم مسمن لاو و هج وناكل جر .رلاءا اول اوهو صعللا ن ..فانلمهملا ص © ص اس و

 ىنضعمأو كلددبل ززأا ضيغم ضعمواصاعما ءنُمأ وروهشملا برعلا مالكدارأ ٌضعتما

 ىلالدالا ٠ نم ٌةضاعلاو زعوألاقو جفا ا ا ماو فيو[ سلا

 0و -

 اهجاتندنءاهتذ فرت

درع انتو كيب قرات( شن (نونالسا)
 : بتل ياتو بردو 

 ىلارعالا نبا دشنت درطُصا ضيم" اعمألا تحب وناقلاب راضُمض الاول عم
 و هصو مرض ب

 ةيداحناوةانعتمنا 5 اهدا رحأض ين تدي

 يف سدس)و

 ش قّئاصاتلا هاو ة كح اذ هن وكينزوصصدقو لوعفملا ظف ىلا لَو رطضاف هع نادارأ

 لعدوك نااما ةيداحناو هلوقو ةفغللابلطافلاءاملان وماشي ةيراغقلا ىقّداراقلا اوةيصانلا

 كمل لوو تح ى لوعفم نعجالع اذ نوك نااقاودادسبت ايامنا

 ع مد ا

 7 ع شحال مهوقو هافانا 0 5

 هك و 5و

 ” متم 0 وفدا بَ ءثلاا ضع ىفءاج دقو لدا لاق ضي لم

 ” ا سب حس يو بل س ”<و مم ا

 مهوب غيبذ جاضيأرتولا ضبنأو نول لسرأ خديد اذارتولا,ضبنأ اوتوصنلاهرثو بدج

 نيعباللثمل ىفو نص هليجستق سري خرولا معن ايثالا ىناعللا لاك بوعي نعل هرأ

 ريق 0 ورشي يصاشن لئلا فو هانا هغولب لمق مالا لا عسا ىف لشما درهو رين لا لق ٌضانْمالا
 52 م2 - 3 مس

 لاو



 ل (ضشم) داضلا فرح «« . يملا لصف

 دما أ :رذكلاةّشبلاءاضمبلا تلات مرك 5 سانلاىأ تس نيحةبب ارعالا لوقهسنمو

 قضم لاو ىطمأو ضالا ىسةدسعوأ اميدوتوريسلا_ى كاوأ ةملكلا اهون ا هش

 ًً دوو ةرلاك قدما هنمّتْفكبى أ هاتّشضَم وهدا ادهش لاَ و ممالك ئ

 ىأ اذهاب ضل .ةقحبلجراارقأ اذايلط تا #4 اضَمأاملوقلارستو ىفاف 2#

 م جاسم ع

 همس حوف جالا َلجرلا لجرلا لآسي نا كلذ لصأو اعط 1ضيو ضم ناو ترق أدق
 دشنأوةيسرافلا يعول هبشنال فرطبن سنالا لوقي نأ ثيل انش هئاكف

 ضنا اهم و 5 صم تلاع لصولااهتلأس

 ضمالا له َنإءاملاقيف هسا ارمخأباهلوشب لئاقلا لوقكّمءار هلالاك كب 1-6

 اضيواّشمالا مالكلان مدال8أ كالعامءارغلا اههلعلعفلا ع مُيواّسمألا لوم أودي مهضعل وضم 1

 ىفةعمظمتل كلذ عم ىهوال هللا داضلاو ميمارم 1 ا داش وأ
 ما م

 م بجمع 86 )ساو

 مشن نيت دشن ا ورمشلا ىأس انلا نيب ناضل ترثكدبزونأ ةراحالا ْ

 سدوم سا موه <

 املاك رض ةسعشلا ود ةوضو ىف ضمصعو إسعادا قو هكرح اذا هصمصمو .ءانا ضمدمو

 سم سَ سم س5 سو

 ضءالَلاعبَو 2 اص شلا كلاب شيشر كرس والا ا

َ- 892 0 
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 نادالا فو قمل نعروت ىلقلا ف نر اةفر ءنءالافو ةملطظلا ضرحلاو لاق اهلادتعاو

 ىا أ سرع هبل ىذلا عطيف هنمو روت مخ شي رص نيعورطنلا رونق ن علا فر ءاضءالاروتف

 ةفينسوتأ ءدشنأ,اوقو ةلظ لاق وهسدكع ىب منوي رماانعروت

 ها 5 م6
 هو

 برغلاروناتملا فارذخمتذلي 24 ةضيرم وأب اأو
 89 ةيحلا ١ ع 1

 لسمقو ةرفق ىعفانهةضي م نوكتدقواب اود ف كلذ نع ةضرن ىنعم فن وك نازوج

 ناضارملارودنموأ لاك دحاؤامهاَقتْلمنادا اوناضار لاو زطاةديدش عب رلاةنك اسةضي ع

 اهنكلر' ئث هبابر ص ملا ني تينلوم اح ايف ةولاوةمطلاك وقرا عضاوم ضيا

 ةمضي لح ضر لاقي ولا نلفت شاشطو ٌرلاواهيفدعاقنتس اوهو املا ةضارتسا نمةذوخأم

 رج نب سوا لال مفلاوم ١ او رهلا اهب - اذاضيرم ضرأو اهلهأب تقاضاذا
 - وم رم ل 510

 14 رس أتم هلصعم 0 ةضر صءاضّلاانم ضرالا ىَر 7
 و هع 5 2ع
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 ةيورلاقو فردي ى أ لقلا ضاع هلاو ىلعوشو
 دو مود 5 - ةس 65 ىمع ة2

 ضاممسم ف ضر نوع نعت ناردلالاف ططستت نم
 1 000 9 سا ا
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 ةرمتنبىرح ل وق نضمدهاشىرب با لاك ىكح اهتكل دؤىدلح

 وهو ه يل 96ه

 انارقأ لوقا لوُضْل د ألا 1 ٍضْصمنهذنأك ام ىلعاريص سنان

 ىدعسلا شرحي نينانسلوق نم دهاشولاف
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 ضاحرتلا,ب هذال يعلا ف 5 ضاشمالا قداص هولا نم
 1-0 هد

 سدا 6 سم 3

 اًضضنو امر سكلابةنم لبر, تشضمدقوةميصلا عبو ضف ولسقلا ضال

 1 يآ هد د 00 و

 يحل اع ضد هلكو اهورح 011 أ اب طتلو ا[ طموا مدع جءنعلا لك نطو صام
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 44 (ضص) _ داضلا فرخ < ميلا لصف

 ومسو 5 -و

 كلذفاهكر اماذاف ضرك شاملاهلب وستر اوءاملا لبق نم كا ذنوكي نأ لةحيدقو

 نص م اوىلا ل هلل 0 ا ةيوعدسل ميله جارنا دلا كلذ لثمدباص ًااهريسغ

 عقيءادمضلاب وه صا اهيا ًالوةيراشلا ىضاقت بد دد>-ىفو ةهاملا هلام عقواذا لجرلا

 ه6 # هم ماع

 ضم رواهمكسالناوا نيه هور ومالا ع رح ةردبنع ضقت ل نضل رع | رار
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 فعض 35 هنيرحتس هيمي سا قكترلاذا ند وول ةفيعضُضيرم

 ةمح ةمحونأ لاك ءوضامفن روكب القءامسل !تيلاذاةشيرعا الو ض يدقق

 و يس ىهم و

 رةالومكاهل ءىضيالف 7 ا لك مضر 2 ءأو

 39 9 هام ام - هد

 تل تضع: هلودقت ناس ساو ءفا ري هيف ير كرد

 تارا ابيك اوك اهيفىرتال اغمض رم« ”لءلواهرون صقنو

 منوع # مَع 0

 مهاموهفاهمجت الا أ 5 ةضيرم الالم متابغطو

 م هد

 اامسسلاةفامو ند * مئات رعاشلا لوقو

 0-0 رم[ فام اذ اذا 35 ا نكلو 1

 8 4 هم
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 ىلاعت هلوقو' كشدانعمةدسع ولا نيقب فعض ذوق و دى | ع -ياتؤلا#

 ابلعمللا عبط ىلاعت لاهم 0 درعا لاك اضعها مهدازف

 [مهيفاوكشف نآرقلا نم.-ملعلزئأاعاضرمهتناوهداؤفةغللا له ضعبلاقو مهرغكب ||

 هتدازمكي لوقي نمم.مخةدوس تلرتااماذاو ىلاعت فوق كلذ ىلع لسلدلاو لاك دابق ىذا فاوكش |

 مالعاب ضم لاقف ض سم م بول ةىفورع ىلا لءتأرق ىبمدالا لاه اونم1نيذلا امأ فانا اذه
 اعمجنيدلاو ندب اىفةمتلالاقباك اعيجبن يلا وثتبلا ومسار لاقي قصساونألاق

 نمضي مم باقلاقي 000 هما نعشاسنإلا بج رام سي بلقلا ف شترسلاو
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 نمَدِم_ثاحىفانأ 1تد ًاردقورعشلا اذهلاقذ هنمزفَدَقان هارّمعف ىفاسإ هل لاقي فسضهيل زئدق
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 - + ١ 77-2717 1 لكلا ل 0 و ل لا ا وخلا ند اووشا ع يا ب يوم وت عيز 298 يتاديس ع ىف دن نتن) 000
 1 1 3 نيراسعالاب ا ياا ناي ديأ و ا وا كح ع 5 0 هجن تان او. م يوم 5 1 ل كا ادوات و ا 7 30 نفل 0 5-5 و يوسع ا 0 1 هه 01000

 0 ِح + 5 0 3 ا 5 : 0 أن 5 7

 3 مْضْء) داشلافرح « يازمن
 22 3 - ا

 نب لانو مدبزذ خأو صعدت ىذلا ضوُخ هاو ضضلاو ضدقو رجلا ضب
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 ءوسحابسصاهايصاك اذا ءوس مون نع ةلدللا تنسو 0 كس ةنسغب ضنم نايل لاق ٍ
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 0 صدع م يلوح

 دكيل ضختسسا اذافنيسللا ن مابو ورا ىطبلا ضْممسسلاو ضّصملا ىف مادامنبللا ضاخخالا
 ةمءو و

 1 عضوه فلافو م أبطأ كذر ضن ملاو هاند اعف هع مباراذاو بوب :

 كيلا مو غون ب يمت ل دلل ا اذاو بو ريداكيالىأ دباس دقورخ
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 ضخماو نبللا ضخعو هتديزْت د خادقىذلا ض. ّلانيللا هيفىذلا ضمصملا كك هركحث ضخ

 ىفب د ناسحنءورعلاك لماذا نط: ىف كرحتاذا داولاكلذكو ةضخملا ف كرت ىأ

 كر ” أما تظاخي ةرن ماهي را

 4 ه2 7 -

 ماهسانلا اذامنا قباو د يدان الوربمت مالا

 ال ا را ا

 ماك رلا مدار #3 سيقان تي ار ءالدجأ

 و سدس 2 لة

 ماعلا مستقلا «يفاسأب 0 هوم هيومعل : ذأ | ىرسكو

 د

 ما نما ]وأ د 7 .- هل نوسنملا تضف

 (عسأن برعلاناسل ١

 0 سوا نع
 ريععم مك
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 بلع لاقو لما وذا ىهو لالا نم الاب تق هسمأ نال ضان باى رخالاد ا

 ىنعأهل آلا كاذدجأل .ديسنالاف راع :ًرشعاهله-نماهيلعق أىتلا نعي راشعلا سال

 ضا 2 تنبى الاو ننماخع نا هم ١ كا اذالمضفاللاقيو راشعلاب ضاخا ن نعري_عينأ

 وس 5 س 5-3

 انوع م 7 مالو ضاع 00

 هيلامأ ف قدزرفلل ىربنساهمسنو

 ثنو 5 ترن من سور هس

 ليدغلا ىلع ضاخلانبا لطفك اهقفت 0
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 داك زلا ثددحىفو متبل تنل اوس ضانلابتقلسأو مهمأن ع اوصف منال كلذبا اومءامناو

 ا تنيزتا اوما قوُتلا مسا ضامن اريثالا نبا ضان تنال نمزءراهو سو

 ليقوالماح نكت ن او لماما ىأض اناء قم همأنال لاثلاةنسل ىف ل خدام ضاخيلنباو

 تنبو ض اخي نبا نعموها ذو ىهلمت لناوهمأاهيفىتاا لب :الاتلجو ا همت لج-ىذلاو 3

 ىناهمأ اهتعضو نوكت ندارملاوةدحاوةقاننبا نوكبامناو قوننءانوكمالد-اولاّن ال صاخم

 مكة ءاجلا ىلاابمقالماح اهم نكت /ناواهمأ عمن عض و 2[قونلات اه دكولم قو

 ىلعل ولا لمت تناك امنا برعلاثالةيزاتل نا ىف ضاخشنب ا ًاهترواجت

 ضاعن اهداونوكف ضو ةنئاثلا ةنسلا ف ]مت ىهفاهداو دل ةنسب اهعضودع تانألا
 اا ه.دارأ قو اجاتنىأامحن ةواضاعةئلتعت "اش ىلا دمت فاي ذاك لا ثن دحىفو

 نخر شضخلملا عده: :عهللا وذررعشددح ىو ان 0 الثمان اةدالولا ودوم

 اضاختو اضاختو اضْخءاشلا تّسخحلاقب دال اولا دنع قلطلا ضال عَّضَل ضاخن ا اهذخأىتلا

 ىأ فتان شع 10 ار: أمانا تعدتا ىضرنامعشىدح فو اهحاتانداذا

 ظ تدر اذاهد :ركت ضان ردوا لاق صاح اميرضفةدال لابني ني مدجتلوانبق

 تانءالا علا قرا قيالولاف سجس قد رعت هنأالا 0 0
 ةروو 22

 نامزلا لوتأ ىفل بنل !ريف لسربن يحل الا ضاختاوهديس نا وات انن ونوم انبو صضاخحن

 ْن عم ىأردشب يحتال ضعي فوربس ةواذكجاتاهلدس والد سا

 11 7 5 و )هس 75 و2 8 مو مصرع ل ود

 ضوخ* وهف تاغل ث الماش هستتإ#و هضم وهضن ع نبللا اا هول ىلا
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 ملا هثضحم اىهلكوهلوق ا اريسغب ينصت كتض# لدقو 0 2 0 أو هتصلخ أ |ل هت ءىش لكو

0 
 ع : 4 دكا | ممتع ع | ديا | هي د 0 وب ىد لكو ىرهوألا ةراسع

 ما يسيح دقت هَ ًاودو ه وقفكرن ا ًاودول هتصخو ىرغوش ىدو كدضصو#و ٠ْ

 «يدممر (ضخ]) ةضلا لقا صشنلا طوال ونزول فرو لاق درا ا ردصالا فرعد

 -- ١ه هاف ع 0 0 1 9 2 .و ,- و ااا

 00 عالانءااهر 0 ضصخام 0

 1 3و 0 8 همر هم 9

 ناو يو رشاقه 2 نماهر فخ كل ذكو ناطلا هذ تستكو م 0

 ضار لدا عدس ىلا سا 4| |ةءاحأف ىل->وز ::ءهلوقو ضخام ىهققاطا برش ماح

 ُساَاهب رضوا ىهو ٌسوُعو صخلام انهن نباو ار ءالا نا قلطلاو هوةةدالولا ع عجو

 2 دول تو 9 20

 ضخم 2 "تح اونطب دولا برضي نأوشو 5 اواضاخم ضخ تضخ دقو

 0 0 ًَ 2 0 200 07 .َ م
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 وى و

 5ع و سطو طخ وم حبو

 0 حاجدلا ٌضاَقْناضقُ د ضن لاحت قوم دصو ش ٠

 هموم م و2 ع ص ع

 : اهقفنخ 1 ؛ؤماهبتنفل #2 اهلك 3 ابيض دشناو

 قطا اهذ_خادقو اهالوانداذا ضخ امتأرم اضخم ةاسشو ضخم ةقان ىلارسعالا نبا

 نولوشي دس و يقو سدقداعو تصح ش3 نأ ةقانا | تدار اذاٌريَصُ ضاخملاو ساما ٍآ

 يحق تاعفيف قالا قو رحد_ح ل ردات فر اانا سكب ثم ْ

 3 ا!تلاق 1 تنخر حرا ٌسطلو دم رسوب الأ تاهو قيرشو ئذو يسع وأو

 و 5 16 و

 حال فرطلاو علل اوكا نادت زماسا ل ىلا |
 : و 90 5 5.2 ا هم

 1 نيام افتو فرط عرس ري يلو عراد عاذ تب تأ ل لاو ام حافتو ى دك

 ريغىلعةفاَح اهتدحاو امنوطب ىفاهذالوأ ىلا مكحناىفو قوتلان ملماوخلا ضال 000 3

 ضاف نأ 3 :املا قلد ول لود || د لءقدتم دو اهاففل نيايلدعا اوال و ساق

 كلذ ىلا: اهنادالإ راهتانالءاوط ات ءاابلاو هدن-تنبالاك ضاخعتشا ىثالاو
 يآ هه ”<و

 ةفلخاهةدحاو ضانخقو تفر الا نملماوحاتدرأ اذاديزول أ تن اذااهداوبضخمسسنو

 هس

 لعفلا تاجاذا ىممالا ريعبو ةقانب الا ٌةدح اولوةأ سا ءاس 0|ةدهاولاولال



 ل ا راو د رس ل ا ل
 ا و 1 ا حب ا ا ا 5 :

 (ضخ) داْضلا قرح د مما وماللا لق 41

 222222255525252 700707070707070 0 0 يي ب تت هيي تتدشسمسإو

 ا 1 لال واني عدت اشتلا همْضاصْق داح ْ

 ىضافجاجفل اريشم مم 5 ص اللا ىلعأ..«د ءيدليو : حامصلافايعيدلب وهل وق

 ةينانةىوانبا شعل ةئاعةسغا هلواذت ناسا( ضعل لالا نم عساو ىأ - قع هدو هعيعنمتك ىغتذداب

 اوأ-ثءامهطلا صان ٌصحنلوةوغرالب صلاها بدلا( ضع( لصف

 كلوقك ضْدعوُد كأس حامل برو كلذكنك اذاآلا اضحك نيسللا ىمالواضماحوأ ناك

 سو سس

 0 حربا هس 0 ل ا سكر لا رلا ضو الو حان

 عاقل ا رات ادن

 هم ني 9 وسم -و ٠ -و م

 ادهملا 5 لو اطيق و ادما

 ىئاهشع ءابتعو مقرات 00 و ئد 00 ماس ايامك حرف رش

 9و مص

 دكا هلم ىأا تغرم: كان ىذا املا ثدى و ضوخلاو صلاخلا
 9و 7

 هممت د لكم ضامن ينس جشيد- للا قرر هدقو نيألا

 ىأ نامعالا ضحك اذ ةسوسولا ثيد--ىفو ضخ وهف هلاك 00 7

 و ا

 ضو. ل_-روح رمصةدج تف ءانععاشت 0 ا لا

 ناكاذاداصلابة بي رم يلا وشكل حرابرعلا ءالكىرهزال الاف ا آه ل

 و ا - : ل و د ةم 11 ا

 صح ل >رو صلاح ضم بسلا ضوع“ ل_برو ب سنلا صااخ ضع يب رعوايذ همام

 لاق صاحت عجب او هصلاببسملا

 8 س02 هو

 اضاختاويسحامدح 3 0 00 لامو بح ىوذاموةدَح

0 
 مومو 4

 هتلقاضغ ةذفلاهذ->تاقاذافه هوس لاف ع 1 و و روس ضو اهلابىتنالاو

 بصنلاوة فصلا ىلع عفرلا امد ضحك رعاذهاولاتو هدسسنبأ ردصملا ىلعاذاةعا بصنلا

 9م دم

 ض4 ىلرع وهد_-اوري-غلاقو ىرهزالا 6-2 | نت متالرثك ا ةفضلاو ردا لع ةأرماو صح قرع هلوق

 تشتد ناوع اوسعجلاوى ”الاوزك ذاةبلقو بلو نو تنجو صو ةضخه مر 7 ع اواو هر امعو لحال !١ اذك ملا ير د و ىدمس دى هر . ا
 سصال حا ادسد ماه مع ىأض# ىرعوحامعلا

 و 0 ىالاور ذلانسنلا ملا صح اوهصلخ ا هلدضحاو ذولا هّضع أو هم فاض كرام ىأدض لان د1 لا 3 و . .
 رعاشاالاف صالخالا . نموهو هقدصاض اما ةصيصنل اوثددخلا توا ءاوسدمف عملاو

 هريس ما

 ساخنا هنفبرض ميلا وام 5 هكا نك فام آى اوغللق
 5 - م ى.8© . مع

 لممدعجو انامرؤ بذا |

 يعمم درك لمان 2 و ناق

 ل تصحو



 نا عمل رطل ا يحس 0 كوم خا واخرل ا لاف عا 6 را رع اع ا وش ازبار لإ يح د وا خم ا 7 17 ا
 3 35 1 ُ 6 2201 7 ني اا 7 8 000 5 0 2 0 ا 0 0 2 60 1 0

 4# ١ (ضضل) .داشلا فرح « ماللاو فاكلا لصف:

0 -- 

 نئاوشلا صب ركلا ناريس مم دع هي 6 تجر هأف سحاشو

 فصل 4 اجا اقل عطق ن ءضيسلا :ءاوصلاز الا رنج نس ركل داو
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 لعفلاءامتفاوريواضو ضر كنا تو لسفلا امض ارك اوه 1 ْ

 ارك وادا: لطةفلف ٌضاركلاو صار ١ ا رضامد عد

 «” خمر

 صا اركلال قو تاخر اهتم -اوةدسعو ألاقو ضر اهداو محرلا و ةاح

 امر ملا لوقو هاد-اوال عجب :

 -ٍ ةهمص د م 2 هصسص ,”س س5 2 < و

 ضاركلا*املوبلا ترام هل انس سل 0 فوس

 06  ضصاومص ض 9 232 < همم ه

 صار ءىف هراعي تاس نيح #3 تليزواموب ني رشع هبرهضأ
- 

 ىلا ئذلاةفاصضا : يدرك ءاماديعنا وسر محرلا قل ضار كلاردارأ نوكينانوجحي

 ءامحامرطلا ارعش ىف ضرك. || ىربنبا لاق حامرطلا ارعشىفالا كلذ عمسأ لو ىمدالا لاق هسفن

 ديصخلا بحب و 1 مرسلا ئثلا ةفاضا بابن مل وعلا اذه ىلعن وكمفلاق لعفلا

 هده يملا وتلا فاما لل محررا ٌقاح هنأ نم بمالا هلاكامدوحالاو لاك

 نأد_ءدضاركلاءامل اوبلاترامأل اودي هارتال اهل ىوق ناك لمحت ملاذا امال ةلادةقانلا
 اهب رمد تعا نا ةماعلا ارمّضلا دنع ةقانلا ىلا لسفلا داقي نأ ةراعسلاو امون ني رشعهنرعذأ

 ! : ىارلا لاك اهمرك !كلذوالفالاو 1
 م

 هس م5 س7

 ايلاوغالا نب رسشيالواضار عاد األ اللا ا

 لشلا صارك كلا حامر طلا لعق ضار داك وم |حامر الافلان مسماا واللا

 لاقو هقانأا محرف ىل_عقلاءام ا 1 ىل ارعالا نبا لاقو لسشلا ءامومالا هل -عحو ظ

 هتطفلاذا ةقانلا تسود قومنامد باهي نانا هل هلم ركل ىرهوملا

 ىرهزالا لاق + اضاركلا ق 1 ددشاو دشنأو مح إلا لا ىجمدالالاقو ظ ١
 36 ا

 ورا مسرد لل اموهوبار ءالا نياو ىومألا هلا 0 ل !ىفناوصلا

 كاك اقيم اهعج رك اىلءأ 1 ل اوغل :يرعلا مسهلاونأ

 رتولادقعا فق سوقعلا ىلءأفرطفنوك-#

 هم ى 5 0 / :
 ىأ ُص الشلل دلاستي 0 لذا لم الطالاودرطم رمل ل حر (ضضا) ( ماللا لصف )

|| 
 2-ما



 (ضرت) 2 داضلا فرح *« فاكلاو ىاقلالصف 4

 مس ه# -

 ار ةمااطعأ اذه ضياسقممَضي انواع لاق كنا ةبقامشو عا عهضراع

 نسب هت هس

 تاعاذأ هع < قانراو ليثملا ٌضقلاو وعلا ضدها يسير :ءأسر هرفهعابو

 مد سل جو

 ثب دخ ىو نعال أ كا عود مراسل كلف [ تنس ان .د11ىفو

 7 ايزي ب اًضابقكم الا و رود 0 ٌتءلمولن اتعب نام عنب دمع لاف ةن وانعم
- 

2 

 ضيفو نال ثم ىأ نايا مه دسبعوبأ بلا تاوذ نمو رمزا هيّدضب انقمى ملقم

 9 صو م

 ىفو هبت ال ثم> نم هيدسو هأشاش ررقدلهللا ضف رويدا ًاوهيءاحنال_فلانالفدتلا

 | ىأجاجزلا لاك اناطمس ضمت نجنزلا رت ذنع شعب نمو همفو“انرقمهلانسممقو لب زنتلا

 هوب ثيحنممهل م ءانرق وهيل كَ ةوه*ا "جس كلذ هللا لعمصان اطمش كبيس

 ءانرق مهلانضيقو اناطمش هل ضرقن ىلاععت هلوقب يحاوّرشلا ىفالا صدق نوكيال مضعبلاقو
 2077 0ك

 هللا ض قالا هنسل اش باش أ ام لسو هلع هللا ىلد هلوق ليل دن ريوص) كلذ سدا ىربنء الأف

 م 5 - م ةء مع ا ص ص اه صرع #8 جو س

 بلاعب رئاذاال. .ةنوانضيقت هل ةتومانأن الف ضيقت ديزوأ هنلسدنعمر د نم هل

 ةديدشابلا فيقال لاب ه لبعش نبا هل اواسمى أها ضابق ةواذ اسي نحل و

 حامر طلال اق ها دلاٌصاتْفاو

 ه ” ,9هوص 7 0 -

 ضاينقا َتاذَي درو ماج ص دغ ريناد و
 2 5 ة, و 0 101 20 وو نيس

 زعتلا ريسعيلاعرصبم ناطسلرو نرقص رخد توب زاكلاب نقزبالا بووك هر ضيقلاو

 بسمو 2:
 :حارلا لاق مسير ىلعر | عضومف

 سمسم جدع ا مس تيد ينو - سو هد ةدهمادوجحم

 امدا ديب يشل اناولاول- 2 ايا امل ثمار توذس

 3 صم 5

 ىقطناكد قزح عضاوم # ل - ناكدسق ض. ةلاكمك

 1 يا - هع

 يعور جذل باططلاوأان ذ د ىذلار ا اذهوهو 7 0100 اذاوإب ,|ض قو

 ١ ْ ل
 و 4 - - و -

 نيجوهو ضار كلا هتعنصو طقالا نهبرمض ضي ركلا (ض و ١ 4 لف
 و هو ص سا

 لاق نيا هاكح اضاركاو 2 و سم ضيركن م قول قرف لانه ام

 ْن :عومس هةيعمر غداصلاب صير ركلا باونهلاوءفعجو ضار كلا ىف ثدللا طخ أر وصنمولأ

#00 

 ةدشنأ اذكهو امقالا ىاتلار كلا رس نال طو رو برعلا

 :هتالافط100055:95019007012 7 تهطل كل تلقا قل ا ا ت13: نسم كت اك ع ده 10ه كغ عدسات ونتكمع ناعنوطو انتو هاهم عك هتتام

 ا

 ١ عيل



 رت ا و ا ا ا ا و ا و ا ا ل : 0
 3 7 1 7 0 1 5 7 م 8 2171 . ١ ١

 41١ (ضيق) داضلاف رح * فاقلا لصف
 .. 133153517015: 5317: انتااطقلا 317300331 71 551:5 هل سس

 8 وا 0 90 0 2 50 5
 نع اهقشئأر اطلا مذ انواهةشاض قخرفلا اهئ اوقع 1مم و ا

 دشنأو تقشنا ىأ تضاقنافّم رفلا
 م -5س

 اهتينجن ءاهؤاشرخ همم 00 رب اسرق« قلبن أت اذا

 مصاط سا

 نءالاق هلكموامو أد زن جركدقىذلاضيبلا للارض لم

 و هر

 ىلعالا نتن جتق نمهءاوص لعالا نشل ارو خف نم قافتام صضدقلاو ىرهودا لاك ىرب

 ضيقك اونوكنال هسلعهللا:اوضر "ىلع ددخقو ىلع الايهغ صودقهنالرمُمَهلا دار وأب

 قولدالااذك امئاغضدلوق 0 ضسلا مشق صشلاا ارشا ماغذحرحو ار زواهرمس كن وكي جادأ فضي

 ررحوا ماض انههياهنلا ىف مهسناو مد ب قلنا عجبو امس فيز عوالادم شالا تما امو ناك ذأ نما ١

 مثضرالاه_تو ىلعاو رتاهلهأن ءايندلاءاهسلاهذ هتَصيقْلا ذكناك اذافدحاوديعص
-_ِ 

 ا 3 د نم فض ىلءاهلهأ ناكنامس تّديقالك ءانوسف مالوم ومسلا ضاقت

 ةءورلاف ٌضاتناف ءام اتش ؛ْتَضقنأتَسقرعشلا لد وطشد دحكعباسلا

 لا ني نعامسلا هذهتش.قل.قو مضافا هس ضيق رذأ#

 9س

 اهركذ لاق قامو تعدصتا ىآتضاقنافةروراقلا تضقرتثالا نبا لاك ٌتَضاقتافدْضسلا
 8 ماج اضيقةرمصلا ىف هركيلا ضاق وضقىفاه رك دداعأ او مامحلا ضد وقت مضصوقى ىو رهلا

 لاما دم هت ضاقناوبسنكلاو رادحلا ضو يلمس ع نعتّبقدقوهاما ةريثكةيقتر رات و

 ناف طقس ناريس نم عد هنىأاًضامقْنا راد ما متادبز نونأ ت را 8

 ئرقو ضع نأديربارا دج ىلاعت لوقو ترهل كيلا تْضاقنا ل_فو اضمن ضقت ليق طقس

 نماذهو رمطلا صاضقنا نمةعرتس طق_سف ضف امأف داصلاو داضلابصاقتْن وضاَقُس

 الوطن ىادبسباو نصاقئاو ساق اورد عاق رىرذنملان اضرب امأو فعاذملا
 وس 5 و

 هك ؟رلاتضاقن لاقي الوط قشنملا اشم اوولصأ نمر مما اقم ىمدالالافو لاق

 تب ذىالد ثنرال اوطتةّةشةىَأَن 7 220 او

 و و رى و 2 ورم < 5

 روميو الا لك #4 هناريصلاف ّنسلا ضمشكق ارف

 طقس نأريسغ نمعتصلاذا هالك اب دا ساو مانعا دزوأ داصلا ىو ربو

 مو ءص مم ني ع

 راع ع نمل مهلك 7 10 ايناس اا صو تواَضِمَعُت ض 5 55 طقس أف

 مس 79 امس س

 0 امم للان اكو قيورفح ص قواض اضن ا االال اش الق مق فروشدا داماك ان مده

4 



 م ع

 م عد 3 1 1 5 5 4 :

 و 4 و

 ةداكح ةفيفش ضقديزوبأ هفد داخل 590 هنضضق دق مول هم ب نر ا

 مع 8 0 و و

 ا ا يع ا 3 دلو ضق تبكرتلاةلاقيتت اصاذا ةبكرلا توص

 سو ةووسض مور

 نللاز سل حدوهلاو كلا 0 قنا ك_ةطعض عقلا (ضعق)

 _ م مدعو سمسصد ل1 2:82 - ص # سس ميمو م” 5

 ةيورلاق يَا ىأَض عمن افهضعقو ةضوعقم ردعقة مشو اقطع تدع اف اضعف شمل

 كر : أسما بطاخ

 تامحوو من مه سا هم ةمرم سس

 : اًمقئاَمَيِمىدفادقف 3 اضعقلاسيِرعلا نيعانَصلار 0 7 اضفح انس ارشدىرئاما

 2< 5و

 ٠ َضعَملا لأ ىدتسع هدمسنا لاق روع ءأم كلوقكر دما فيدو ول

 يد ل هدد عوف

 نأ ياام يي راتاءانعو 0 0 و

 و سهم

هأ انبرادعانس مانت فان 200 ايو ةزاا بلاي رتنمونلا
 حدو

 ريسمقلا ضيقا (ضبتقإل كةنلاوه لسقو قيسشلا شيقل | درعا اىمسالا لا 3

 0-0 لاف ةطق الاو

 8 لو

 فيس لاخلا ّن َنِلعَندع د4 ىَصُقلاَ ةوط وكلا تاشنقلا اذا

6 10 0 17 

 اضْوتتيبلا صوتو هاكم مكاو صوم مذهب ا ءلا ٌضوق (شضوق)

 5 و 5
 تان لع 0 وس ا 5

0 

 تضوقنو و ًاردمده 55 01 دبا ذرعا مون

 دوع_سمنب هللا بع نع ثيد لا قو سانلا م نم ة#ةلح عج ودرة در تقلا وا

 نيمو مو 327

 اوبذعتالانللاتفاهانقرح اف لك ير يقال ءاناقرقس قل ولج هللا لسنا ع هاك لاق

 ردا تءاج امهان نخاف ةرمسا رق اهيفةرصشانر مولا ب رالارانلا#بذ_هبال هنافرانلا

 ةهمصو مس مسو 8 مص

 نال قف لاك تي شن ملاقف صون ىهو ل_سوهسلعهللا بص نلاىلا
 ّ 2 7 تو

 ردقتالو بهذبو ا م رو هنمو أ لاك امهعضومملا امهانددرف اهنعيترلا

 انا ايش رق قل نه لمقو ةسملبلا انبلعلا ةبضنتلا زب 23 ضدقلا 0 ضيق
 ا يا ا 1 8 هم مساق 1: و ع ه5

 ىو ذ تضاقناو [عاف تراصذترسكنا ذا اضيقت هضم لاتذمقتو اععضوم ضمها اورروحتح

 - < ل

 هةهصافيم



 2 د و الا ا لل و "ان دع ل ل نيم اولا يكرس اعمل و ا يا وا نا لا 0
 1 93 راوولكج ١ ني 3 2 93 + .؟ 2017 4-9 5 7 7 0078 7 5 01

 /1 (ضشن) ةاضلا نقلا » املا(
 100سم سس سس سسس جسستتاا

 س و 1 اا م ا#

 ا دشنأ واق اطأنوكيلئحلا ةناَضقلاَ ثلافو ٍماضرلاك اضع هع بكري رهد نضاضقلاَو

 ياس قلبا ع د تحواذااهي.شل عرقا 1

 8 0 هند الام فوطنو هلققد ىأ وشل تمص رمل اك ىارع 0 ةماقلاك هم رم علشلا لاق

 فق 3 عل هموع : د

 8 )ا 4 ؟يوقلاو 3 مهلا عراة وشم #23 نجارلا لاك م مل ولاٌةضقلا بارعالارداو قو

70 2 
 » هأسا|ع س

 ضرع ل وهءلعسوماقلا عارفا نس لاو فقتل ةءمشاةراخغا ىهو ضل فاقلا تب

 حراس هكردت_ساو ةناضق

 هحدصههشكمراتاودطضل الإ ' * < 4 تا سس 2 مع م صم ل تع
 .بل ةراعا او طم 0 م انسلارسك توام و هرمدع نم

 0 لك مط ضقاشقو صاقضق دسأو اننااركتس سنتا اذاةحشت وو وسلا

 ت6 و 0

 حاملا نةيورلاق هبي رت ضقشا

 ضاق قدس او »* ضامضن ةيح نمت رواج 7

 1 يي م 2 ا ودوم 2

 ان ”.دد.->-ىفو اهرسسكي ىأامضقض فدي مقا عاج راك لن هتكزلاعئامشم د_>قو

 و 0

 00 بلس لاش سأ ارتد ريضف 4 0 بلطملا سب عتنةبفَص

-_ 

 0 .و 9 ه- 0 و سد 5 0

 3 -. .٠ 5 كامو 6
 1 الاف الا سعيا

 8 موو كا ا 3 ه5 ل هم

 ل | 1 قيعلاوقنعلا فليم ق دو ب هس 2 "ه3 ندد تلا ضّقضق

 مى --

 لاق ل "نأ دل قاع عيشاع اضن اسما الحرد اوالاق مهضعيناثيدحلا فو

 دعالا ان ضل اش ولا ا 2 "انا ةامرأ تضل ريت ١ 2 "اهلا ضخ

 2 95 دب 7 ةهسو هَ

 #2 هناوك ن ملذعنلا لوصا ضب 3 تكلا تح كور ول انة أركي نأ فلاو شنو

 نمءاّضقلاو نسعيرالا ىلا نيالا نيبام لبالا نمءاضقملا اوددبربو عطش 1فاقلاو افلاب

 ب يح ع هع . 6 2 ع - 9 يح

 نمءاضقلاوى ربا نائس يا أفلا و وكن ]دع ل مهل ب ننال ناك نأ هلا سانلا

 لبا سانلا ن نماشَشلاو ٌنوقحلا ااهبى دب ىأ ىف ىضقن ماهحال ب ايلا اذه. 9 الا

 رن ن 00 ةرحل ى مهو ل ند تسل داضلا فسد ةضقنلا ىرس هزالا مهانسأ ىف

 اذاولاق َتوُصقلاو نيضقلا عمت تب ةضقلا لاو تمكسلانبان ءقكورو ةفورغمضحلا

 7 3 و ىَضَتل |تلقىرملا لثم ىلع هتعج

 ا قة 0 1-0

 ارش والأوأديرداو 1 5 هشح نيضقىدقاسزيقاسا
-)- 1 

 ضاعف املا تاما ةاهمجب وداشلاديدشنب شق ىهذ ةلمرامبارت ىلا ضرالاان ارا

 ند ١

 ( عسانا برعلاذاسل 5-7 ١؟)



 لصالااذكع جا هلوق

 حرش ىف اوعكتص,أوهلوق

 اًضيأةءاهتلا اذكدشنا هلوق
 يدا انتملت مدام
 ىفدو-وملاوهودقنا لدىأ

 ههفت هتك اهنم صصقةدام

 لصالاب اذك نوضقلا هلوق
 سوماقلاح رشىف ىذلاو

 ضخضقلا اهعجو ثدلل ا نع

 وهاك خففرسكي قعد ها

 ”زعف عجل عفى اروهدم

 هدفت موتك

 َح رسقو مملاب ىاهدل |وق

 هددت هتك املا سوماقلا

 000 1 ا ا 77 7
0 

 (نطضق) داضلا فز دي فاَقلا لصق "0

 و .و 5 9 8 5 5 نا بلع

 هل قام ىلع 7 تي 000 5007 ٠

 مهي يو مقل يدا انيشفواهقوبعَ هيلع قدسعوأ
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 ضيسختا | رتل م-هلوق بلاطو دن 1 مدا و موضع ترض و موضي "1

 د و

 031 اضيق ارا 00 هلوقىفىمدالا لاو ععبا بياكوبَك لذ عسب

 »و

 مهضر طش مه ةاواح هلوق ن1 ىربنالاق عفرلاالااهّضَق كوفدنشل مهعمس | مل

 -- هم 2 1 8

 رح نب سوأ لوق مهعججأب ىأ

 اردلدأو اديدعاوناك انك د#* اهضيضقباهضق شاحتءاجو

 هن صد
 نبا لاق ' كابن ولدا مهلعانْص دق مهلوقن همها ىلع م هر 1ضفنس نعم .٠ كا واح

 عضوع صيِضقتلاو اصور از نعم دوصو روز رك ضاقت را هريثالا

2 
 ١ 0 يف :ىلعهضش هللا جرت و ” الاء وهمدقتالوالا نال ض طوضقملا

 سد وزر

 ضمانا فار ءالا نبا لوقدلك ادهن ا مهرخ و مهلوأب ىأمهقحالو مهقحسسع

 انما تخدش بدلا هنمووخملاوريكأ ازاج ىأئاخسلا ىصما ضبضتتلاوراكلا ىسحلا

 و قص س

 لصتي نمو عاسالا»كأ دالوالاوض قلاب راو جادحدلا ىاثي دس ىفو اهضيضقوا من

 نود لميس وأ نيذلال لعيسو هن كو . الا هذه رقاذا نكن ركن َناوُصْسِي دح فو كب

2 -2 
 لع و ص 0

 :لقنلا ضعبن مأطخ ىدنعوه ىبتقلا لاق ىررادكم هدو زضيِضفَدةنادقل ىري تحب

 ةمص 7” س

 9 2 ص ع

 قل نافعا نصا ضنا مدان شيدسحلا فو اصااراغصبا تيرا

 و 57 وي هء2 00

 د يدل ىاه 5 ضا 5 586

 هدسعنأ اًنرْشمنيعلا ىأ ارق صامل نك لوب نضرالا. يف ا اتْصَقلا لبق

- 3 211 8 

 امس صعيب ضقدقو عشنا كح ضال دسنعرولاو علا نمدعمستتوصٌض ِضَتلاو

 هج -ةصتقم هلتما ها ا. 90615 5 هج ديك تنجح لكي عال“

 ض اضقلاو

 | ٌصيضقلاو اهخلازمملا ميهلاو أ لاقو ٌقدوهنمرسكت امٌسيَِْقلا لراس اك

امضقي ادلب 0 تف داى و
هتم اواحمهلوقنم ايمفاملكب ١ ى || ا مضيضقو

 ١ اذا مهسضقو م

 ضيفنا دارنأأ ةعاورلات هك نال ةكولاك مروا «ةبدؤعو لو ضاق ارأو

 0 دلال ع ا اب اقلب وردقو يأ ثلا 5 1

 70 ا ىلوزإا



 موا لن نت ورب دايز نون و ا نع لا ا وي ا او ل يل ا ا

 1 (ضشق) 2 ٠ داضلا فرن « فاقلالضفا
 : 0 جب وج سب دبجج

 اسمع ضرالا' المايصخ فصيفا -ءآلاقو ئنمنما باص تطفو اراَهعَْبلاتّنقأو

 13 ه) ه«مدص يي و < 9 كا

 ماعطن 4 هلاناملكو بشع ىلع الا قت ايدي سل تما

 وو هه ميهور بع 9 - سامر 5

 لاقو كلذ نم قمم داعل قول مذ نمىلةنساَقعردو شفاهي بوز

 نسم دس 8س # درع 85 مس -

 راانه ةغئاتلا لاق هأوق 5 لك داق لو 5 ةغلاتلا لاق اتي دقو مكحاواهلتن معرف كل ىهور#ولا

 ةلوقذملا ةكسنأ ا نم داضأا كور هوهد._سزبا لاق | ممكحلا ىلا مق نموت تسود مهضعب لاق

 لاا لول 53 هيام ا
 ىلدهلا تيورعو أ دشناو سما كلذكتاكول

 4 7 اوم دوس ل

 يدعم
 ه7 5 ممر 2 هع اه م

 -- 0 د اهاَسكنتدورسمار واقر

 ا نع ص

 فرممنمريغعال قالا لاك غرفو م يل مال 0 لمس ىرهزالالا

 سشارغلا + ..1* ٌضقأ كلوقن مس مها ةنشكلا ترده هن :دّلسا عورلا نمءاضةلار هش لاقو

 اذكملاءاضقلا لا ةيودلوق لاةءولاف لمعلاة شيد دع عدل 0 لئاذءاضق لك #4 هوقفتكسلا ا ْ 2 0

 ماقلا حقو نيلالاب
 باوماعلا حرشو لالا مهلوتن كي ءاّضقلا تدكسلا نبا لاقو ةضقاجت جف سال ىتا بَل ءاَسقلا

 ررخو ش
 دشداو اَمقْئاَذاَدر هوا ضق

 سوماقلاىف اناصحهلوق اهيريصح هانا قلي ثدحىدأ 03 ةرحْنعلا اهضقاناصحم راك

 مآ ةرذلا ناصست ناصح ا
 0 0 اهجرغتساف اهفّدصا .عنيقلا سك ىااهَسك فَدص ةردباهطاسإ وهواهريصح يلع همست !

 ا سس تل 95 سمس و< هسضص 8و س

 ىلدهلا سب ؤدو لاق انضقارءعصفلا لع ضرار
 21 يح ف ١ نس 5 مل امصو 2 5-5

 عصخمل اذ“ العض قالا د انس حام مأ

 هادم اه - 9 م 5 س ةر

 ضةدساوىّدعتيالو ىَدعَتب عصخملا ه. اع ا دنس ورب عصا هيلعسقأ او

 هم. ىك 0 ©« هيوم

 ضو هس تح هءهطم ىف ناكو و همول مد ملاذاٌضقأ ل ان ثم دجو ىأهعصخم

 ةقينذلا عماماو رومالا قادم عت لجل ٌسقأو منا بَ #طيلا ذا هعضم نال ىلع ش

 لاق اهماسج طش

 4-0 3ق- ءو 2 -

 ضاضقالا نعفعااقلخلاو « ضا رعالا مركت ن متنك ام
 ايست 77

 نيب وءدس شل ١ اتا ئى ًامهطيضتل مهضق اواحو

 هم ةسس-2 ة-وىءهرمد 0 ا

 اهلاس ..ةبلاء لوح مس 2 امضيضقب ا ||

 بوصخم مناوهو ادعي الو ًايشوهءارو اوعدبإ معمم أممطيسضقو مهضقاؤأج كلذكو

 ىلعم هر [ضَقلا لوقت هن "كمي وسس لاق اًضاضقا واحلا هر : اكرد_هملا عضوم عوضوم

- 

 0ن 113777770527 هن ة957. 770017 7 , نتا 2:



 هل اوقو لاة ضقادحهلوق

 هلوقىلاةهضقادحىو رو

 نمايدب اهقاذكه ديمالا

 هى ىيعم ها ررحو مسنلا

 انتديأبامفاذكول اأو هلوق

 ىو هاهررحو دلل أ نم

 (ضشق)' . داشلافرح « ىفاقلال ضف 1

 سو 5 6

 لاش ردك ىأضق ندب ريىلا«تهلوقفف بيدا ىف قو لبعفاهدنعو هذ صقن نمايثالك

 29 ساد 9 م نوصص

 رمال 001 7 راما سلا ل قمار هتقتداداءىدلات ذضق

 هم 78-300 اه 0 9 ةر 35 52 و 3 2 98

 مدهورب : لاننا ثيدح قو اضيقت ضيقت لبق طقساذاو طقس نأريغ نم هينا ماا
 _- 99ص 3014 و مه م ع ع

 ىهحلا ضخقلا وايت لمح ىأ فكان ض رلان ةفيحبأل لمعت ندع 2 طم ذخأق ةبعك |

 اههقن نقم ضااهُقي والا صفو هرسسكاق هي اونا فو عفلاورسكأبةذق عجب اكل

 ذخ ا ورسكلاّهضقلا مسالاوكلذن / مو ار 706 رئاةلااركعلا اهّسق هنمو

 ا نزاوهثد د_>ىفو ةيراحلا ةردعرم كلاي ضقلاو ىفابعللان ءاهترذعىأاهمضق

 رئاطلا ضع !مسهلوق هسنمومد سقت دقوءافلابىو رو كلا ضاشتقا نماهسأر مفىأوادالا

 عدو 0 عد ماوا»# .مهدم " توسع 6 همر و
 ضقناو ىضقتاولاق الدمالا لعفت ه«تماوامعّم#سي لو لاف بك اوكلا ضاضقنا ىوهىأ

 لاو دلابو عّقو طئاخلا

 حئاورلا ثومغلا نك [مسلاءونسا هتركراوداس الاد شقادج

 ىأ مهنا ةضقدنءهتئلاقيو دسالارادملا اذه يوكل ادم وربو

 فام ضف 0 ار لاو ايلا ضققاب ددستلا م ار طبو ودع

 لاقر_طملاتت رف نك ف ار ءال لبقةفشح ولأ لاق ُضَّضقلا ه.فراصٌصأ أو صْضَقو د

 ناكَمو هلع ضقت ناكملا ضقتسا ربشعلا# نك *”تنل أت دفاع تقل
 هس و اك . نس 2: 3 -

 قنا ار ىسسنا ذة ضرأب صضق

 ٌروُدْمللاهطسو ةيقارع 30 ضف نجاوُدلا يمت

 هع ى.إ #9 دص دلو

 0و ناتاشا في 50 ضو هفاَصْصَ صقش ماعطلا صقو

 وسم يد ل

 ىلا يش هلك 5 اس رسارضأ ف عَمي ضَدَق هسفناكاذام للا ضق ىلا 5 ءالا نبا 6 الا
- 

 تَسضقد قو نارك_!اوى دل اديربْل_ماعط ىف ّصْضَقلاو ةضَقل ١ ةالاشو راغصلا
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 بارعلاو ةراخعا ةريثك ةسّضق ضراو دا ا ورنبعالللا اا ذأ ا

 لاق همعط كلذ دجوفبارتو ىصح ىف عقواذا قمل سماع و

 9 هب م

 ةضةلاوراغدلا قفل اك طار مكرمو غلاك لعذلاو ياضقانارت هجملك أ رك و

 -ٍ 3 هكر 4+ 16 دي ا 2

 ايتسإول رلالاك .ىدح تن اذ ضرأ اضيأ
 ه5 مسو سو 0 1 اس

 لعلا قدس لستات #23 حرت نمَتْصَق تعقودق

 تضّدقاو

 عار



 انو لوا دويل ما ما 1 ااا اول ع ل اا نك ىلإ نص يشف يات نس رو و ووري ١ لنور وقس ولا ا باير لا لل الا ديا ا ا سوار
 57 : 0 اللا 5 ١ 100 : 11 5 5 م 7 35

 م6 (ضخضق) داضلافرح *+ فافلالصف
 اة و ابا

 ارق ضرب هريس ضرقو رعشلا ضي رشلاو هيو د تو ضيرلا نووي ىأ نوضرا

 مث وم شا وم مس

 ىأةدسعو أ لاق لامشلا َتاذمهضرفت تر رغاذاو لج وزع ةوق نورد

 ةوزوس 2 سور ا

 000000 .رآال وق ]وعدو اهلا نع م راف :و م يعطقت رمل واخوالامث مقل

 انضر ضر 0 دن ناكملا ضرقو البان يملا تدي قلو ملا لوقيفاذكو اذك ناكتبترره

 ةمرلاوذ لاك يكسو هنعلدع
 سر مراوفلا نما أن عوالم #* فرْمْراوَجأ سردي ن رعظحلا ْ

 2 و

 برعلاءار ثلا لاو نيعضوملانيدهنب ندم نمط ىلا ترام: لوشن ناعضومسراوُملاو فرم

 تضرقو ةمحان لكم ادحمتنكو ًاربدو المقو لام تاتو نمل 92-0

9-0 

 ثدللانعبي دسهتلا هلواوهنءار لمي ىأهتس ار د ؛ الاخ لاقيو ءاوستودح ل ثم

 دشاولعشا ىتيض رثك تلك فس
 8 م 82 هس سس

 عاديا 110 5 ةىوع ضزأباوأ احر طاذا
 5 و 100

 نالعملا ا يروا 5 ضل نم"افلاب ضي رقد اوهامنا رف صعتاذ_هىرهزالا لا
 5 25 و

 يوقو.ب نيعارذلا فا ار صر عم ءاغلاباضيأ ثاقتلاهوربكلا انهرازو فنا
- 

 ءانشانلا 1011110 ان نملاق هنا ىلار ءالا نبا ن ءسلعت ى ورو خاّمشلارعشف

 ةرابصقل اة ل (ضررت) ٠ لمطاو حز روزا سوقا هرك الاقي

 اهأنسقمو ا 1 ليل منع تسكلاو اهل 1 لسا مولع (ضخق)

 ساق ٍّء وه مو 0

 ضْقتو رئاطلا ضو دب شك ع سل لنا كيل ءاناضغا وشق ديار مياع تل

 طة هلارهظ نمئوها ذاوهلدقو عوقولادب ريدناعطوىوهوَتاتْحا ليو ىلا ل

 وك 2م ص ود سمس هل َ

 ديصلا ىلع انكم هناوبط قعرسأ اذا ضضقتوديصلا ىعزابلا شق تا لاقيد

 تالقتاداض تالف تعتحاانلو َضّصَقَت ل صالافناكو فق ىف هاو فال

 همفو ىلطقي له ىلا بهذ ئزيزعلا ليزتتلا فو. ددةىأ طْطَسمءل أو مَع اولاك مهاب نهاذخنا

 جاجتلا لاق اهاسد نمناخدقو

 رسل زابلااذا ىزايلا ىضقت 7 ردي عاملا و 5 ا ماركلا اذا

 قو امد سلا لمقو طقسإ ناربغ نم عدصا ادن ذل وهناريط ةذ شل هبحانج 26 9

 ىلعوبأ لعبوا .ءانث هريغو دنس دعا ذك# ضرما ادب رب ءاراذ_تاهيفادوفزيرغلا ل ثؤاتلا ش



 (ضرف) داصلاف رح * فاقلالصق 18

 - لوارلاوفأ < نمل نسل نصرا

 4 م صال 1

 َنانْضراَقَم هلممو هبحاصامهتمدحاو لكحدماذا حدا ناظراقتي أمه وان الفتالف طر لد مر زوأ

 توا تيماذا فراق ااوةضاخريل ناو جدلا ف امراقلا همدو هحسدم اذا هّضر ةدقوداضلاب

 رعاشلال اق رشلاور خلا ناضراقميامهو

 رتقمالاخأالو ناضَراقسي د امتاوَيَملاوَحأ َىَلاَنا
 مم

 ٌلكرطناذار امنلا ناضراقت نان ردا واضي أ ءاطلاب رشلاو رين نارام هبولاخنبالاكو

 الانوسلا تعتد" اًمارقان القدم را دقو 7 هَراْصملاَ هض تاكل ار زر همخ اص ىلا ام.ئمدحاو

 هيْنَص ع رق دوس ]7 لاملا ىلعةعسضولا وناطرَتسنام ىلءاكش 2 زل نوكيوهيفركمل

 ذقوتنألفءاجديزو:أ !سدتلا قو عومباو تنل ةةشو كاره سرقوا هنا

 تامىأ نالتفنْمرةو تامهطابر ر ضرقو توملا ىلع فرشأدق ادوهحءاجاذا هطاير ضرق

 و هسو
 مو اوحر ل اوى ؛ىلائننمّلازاذال جلا ضرو تاماذا طارلا نال ضَرقو

 هس

 لاحدسعل وقلم موضع ورا دك :ر نياتعتل اهد ”رامٌّسِرَقلا اودنسأ غهنه قس

 10 1 داود زيرعبلا ضرقه دنس نا اذهىلءضإ هلا نودضب رخلا

 .قافرف شو ردع لاح رنا ءافلاب ضي رّقلا ىهامتا عارك لاقتو اهوا

 سورا هت ضر ىلع رد : 0 صعغاذا هنالتردا ضا رقلاوة صفلا ضرردلا مضعي لاق

 ضير ل 1لاح ص لالا دي لوا قلتو هتعانص ضير رقتلاوديصةلاكم .الاوهورعشلا

 نير ذل لاك صررالا نب دل ثلا ذهول سلا سلا رانا ضير لا نود

 8 دهعول 0 ضي رقلان اود ضد رخلا لاح كلن لامن كلوق ]وق نم كيني ل لاتة لقد رأآ

 3 0 "4 ل ل مقق<ب ا. نإ 5 8< ه- 0
 هلوقدنم 0 ا مسا كإدكو عطقهنال اراذلا ضرقابنم هو عطا اهنفءامش !قصرقلا

 ه9 س هع ه "8 7

 لامّتلا َتاذمهصرفَت لف بد رغاذاو لجوزعهلوقدنمو 2 تفرتمراوج انك رن مانا و

 ا

 ىرهولا لاملالجرلا سرين راو ضرما ىو سن ورعشلا طرى ردقلاو

 دقو ىربنا لاك ضي رقْزَع كاأومتلقا ذا ثركأرخشلا تطري صانر ءشلا لوقضرَعلا

 .هلوقبضيرقلاو: هو رلازيب ىلا تلغالاق رف
 سورقلا - 2 0

 اضيرتسمدجأ امك * اًضي رقم ادي ااواعرا
 "م

 23م9 س

 مناك ثتوجزع مسيوم سلعه اىلصمقلا لوسر ب ام ناك 14ل.قن سلا ثددحىفو

 82 1 00 ا



 نقلل لا ا رل تاوي ل اللا اي اطربني ع ا 000000

 م (ضرق) داضلا فرح *« ىاقلا لدف

 و د ةم 8ص

 ل , هنكلوزو و قعءنمض سرةةسداللخ و نعدللا وهشعى زال هزي وألح رلا همطعب امض را

 دسللاك انفصو اك ا

28 

 لف ا ىَدل اىزوتامتا * هرحافاصرَ ت هدوجاناو

 هللا نصر ةبىذلا اندر ىلاعت هلوة ىف ضرقلاو لاق هيلع ةيناك.ف فورم ملا ىدسا اذاهانعم

 ءازحلا هيلع سلام لكل مساانههاشر نكلوّار اناكلا رد هماناكولو مسلانسحاضوق
 8 و 5 سدضص

 امأوذخأ اذهنم اون ارملاو عطقلاةغالا ف ضرما لص ومني زاك اسوق ردهم ةامأف

 6 عمو وسممص 7و هع

 انسح ا اعف لعفي َْىئ ل 0 لافت هل اوقف و رثفخ الا لاق و اهيلعىرا ةزاجم علق تقم شط 5

 -9 ءه 2

 0-5 ىضرقتاسح ادق اريَسهملا لعفْنَم لكل لوقت راو هثاطوهقارم 0

 هزاجتالفل جرككْرعَلا اذالوقد 8 ”لرققمومل ٌكضرعن مضر 1 داى و انس

 قنوكت ةشاقلاب هلا كح اح غو هيو هتمْدفاضْرَقكلا ارفومهرأ قتسان كلو

 مان ثمر ناوءادردل أ يقل هدو يحاصهينا فالادصُ ىلا لوقلاوئسا المعلا

 نالوشد عطقلا نما ذهوم يلعن هممقلوقلا ىلإ هب هءبهُذ ل كا لور

0 - 9 --9 
 ونوم قوس سنتا ءلوعدت مو مهتم لست ل مهتكر تناول ثم كداولعفأ أوس مَتلعف

 مثو نارعالارتسدلا مل_سوهيلعهتلا ىل_صىنلاثي د-قو ضرقلان متل ءافوهو كذم

 هد#ء.و دمر لرس ص ام

 را سنجر ان عقر اعلاف ذك رس يأن نعول

 هو مه -_-

 هياءنعطل | اوةبسغلابهعطقى اكس نيه شي ريا هلوق وهب دارا أل مص 3 ص ريق نمي اورو

 زاجل لها مالك فسار ةلابيذهتلا ا .ةاوهو عامقلا ضرَلان مدا و
 هم  وسوو مو سل وورزووم و م 0

 ىرشنخيزلا لاق ارا ندي ماركا هسعطن ”ةضرافم لس ل يرهزلا تي ةيراضملا

 قد رضا ساب ةيداشلاو مكلذكو ايفر اهعطق وش .رضرالا فض رَقلا ن :.ماهلصأ

 عطر انور لو
 لغايات ل معدللا ىخررع ىنباو ىمومى أثيدح فو ضرالا

 لاق اض :ركءاناهاطع ًاهريغو لاما هضرق اوزاخخلا
 و ه7 هةه. < مدس سل س تود 7ه هع وم

 ضر ةم قولا نعاربص يضر أو 03 نراها اك د

 لاق نايات ىرشلاو ردا انتل ناضرآقتبامهنيلجر اللاقبو 0 نا نوُسرني معو

 مادْقآلا وطا 1 را 2 #23 نطومفاو هكا اذانوْضَراَمَد رعاشلا

 3. تاكل ةوادعلاوءاضَْبلا ضعدىلا مهبضعن رظندارأ



 اهئاذك تالفغم هلوق

 هلعلو ئسفلا نمانديأب
 جتفب'هإةعم عج تالة عم

 كسع ىلا ىهو مخفن وكسف

 ررحو ءاملا

 (ضرف) ٠ ١.. داضلا فرح د ىاقأا لصف 5

 خامشلا لوقءدشن أ نا بلاط فأن ءىكرذنملا نع ىرهزالا ىورو ديدشلاوُدَملا ىشبقلاو

 هسا خا 27 ىَرجاموريعلبق ىذبقل اودعتو

 ”رلم-هملاداصلابص.قلاقيهريسغلاقو و و رهسيفوُد علا نمي رض ىصمقلاو ىطيقلاولاق

 5 هس

 "يله سهملا داصلابى :هيقلاودس كب , حامشلا تن بسح و لاك ناتغلا مها اذا

> 25 4 

 نال اناضا ارملاو ا هرقو اض وقر سكلاب ضر هْضَو هص و طق ا ضرَهلا ( ضر

 ة5سو

 ظ00 5 ارٌقلاوذر 1 07 د وومدس ىحو ةغللا لغأ ل 2 هدحاو امهلدرفمال

 دير نب ”ىدعلى رب نادشن أو ضير الا ددحاو ضار لاو لل ضرما

 هم تس

 ضار مان ع ىرمتلا فعس 23 يفكك سا

 تَداودسلا تالف ىوتْسااذا 5# ةرطم ضا ارا ديو اعجب ةدامهنبالاقو

 520 2 7 هس را 7 7 7 و

 ضار ملا فيت نامزلا بير #3 هشير فرحت صوصةمحانحو صيشلاوب أ لاقو

 ىنعالا لاق ىزذاعللد اسلاو الاب صامل لنمو رب نسا لاك هور ثاذاضارماوا قف
 -ةسث سه 2م موا

 تاق هللا را لب ود ضرقمناوهامم ى املا صار ك1 الع

 ٌتاض 8 هدم نبأ مااا يطا ال والا عيرالا مولاه ضرماء

 و 3 )ص دس و هَ و

 امهريغوأ بولو ًاي-خنمرأفلا ضرقيامأ ةلاَضْفَد ضا ارقلاواهعطقتوا مقر *ةيودقاسالا

 - و

 ىزاحم» ام ضرةلاو سر قلاو ا تاه امونلا كاضلر ة كلذكو

 ىلءوثو © 2 ندو ناسا نمهنا_-ااموهو طور فينو هيوضاقس و ما سائلاهب

 تاملاىاتمألا# هيدشتلا

 سهك مثال مح قتل سل دوم <607) ءومس

 اناداملمماَس دواس د انسحدص بة كرم فوسئ رضا لك

 مص هج و ب م هه ىو

 02 بصق | هيطعئاموهو ا الفتضرقأ لاش و ايتيك اوشرفأوكاعت لانو

 3-20 .للاملا نم سيلا ٌضرعلاو ىرهوما ضو نموهفم- ماب امس انلادىَّراحي

 مسالا وردصملا ضرما باعت لاكو ا ةلرسكل أي ضرقلاو

 ىأنالفن ا 2م ساو اًضارقوةضراق ءهضراقو هض مرق أدقو ى.عبالو هدمسئا لاق
 هه مص 589 -هو < -د اه ام

01 
 و

 ا اسمر ةوضرقلا ءذمتذخ أ ىأهنمتضر ةأو ىضر را اب

 ها 56 ٌسرظيىذا اد قامت ىومتلا ىدساوبأ لاو 1 - ا

 نع رع عد ومكر

 لضأو : د هرقو ناس ص هرقىدانع كلل رعلالوقت نسا ءالبلا ض در ىعملاق

١ 

 "م2497 طل تفط## لا 10715277713: 7537 1 577171571517 نة 135377200725778 :7777:025575731535 تن

 ضرقلا



 د يق ب هه ا ا ا ا ا

 ما (ضق] ذاضلافرح « فاقلالصف
 :: عه . 1177 هتموت وقالت

 / نيلي تت ةضامق تك *ب حامر طلا لاك ع لوما لتي رسلا باودلا نمضسلاو

 ليال نئاسلا نال 0 يا مدانغ ار ىرهت الالاف قوسلاعب رسل ٌقئاسلا شياقلاو

 95و وص س وو ساء ع لك

 ا 1 لاق اهقوسرد عت هءلعت ردت هعللل |١: ذافاهعوضار | اذا ها يي

 - تراسل ق وسلا صشلاو اوقلا لقنعب رسئأذل ثلا ٌسِسَق سرفو هين ءاكوساهقاساشنق

 ١ نحارلال اق ضراكداح اذه لاقي
 ري ىاسا# دس ةم هس 22 هع

 عضوم مساوهلهغلا هلوق شخ لاس اوال لدعلا 0 ضعي هادم اوامر

 ا ةأمل ملا اهعلا د 0 3 1 5 7 ع ع 9" هس
 "الكب 7 0 ىسعقشفلا دهم ىلالىربنبا دشن او اهرسافو سوست شيلا

 هوت 4

 شيال اهنمردُعي ةمدهف د صناع دم ضراعلاوكلله

72 

 زحارلا لاه 02 الاشو

 ىنابقتاووونلاب قعر 8 23 سضاشفلا ياش تبل

 ا هضيووس

 ةيؤرلاف نا وةضابكدا- كلذكولال اق ةضاقرعواهل كيت اعزطيقي ريعلاو

 ضنا دقو ة-غلا ملل ةضامكىءاهلات تاس دام 5 ياو فين نيةضان 5
- 

 ) <ه ء

 95 ضايق ا كنارجتد ١ * لافا ارم اا دام ول سلو جارت الا ضْمعلاواهب

 يأ 8 مود هم

 ةرصقلا ءاستلا نم ةضمْنقل انردعس وتافاصهق ووريطل اىلا اورو !ىلاعت هلوقه:هولاق
 5 ل وو ا ابيإ 5

 قدررفلالاه ةدئازثونلاو
 ,. 8 5 هرص < سود 9

 فحمل لاجخا َنولعَتدَ 23 صلاه نوط دولا تضخ

 تاسعا تناك اذافّرتلاو متل, نهفصو وسن ىلادوعي ند رو ريهشلاو سنك جرلاو

 باوصأ اوفيمعت ةرصقل اءا سلا نمكضسَعلا ثمللا لوقىرهزالالاق تمتوةمدخ قولا

 - و

 0 ا 2 عوز م نشل
 عبد رسلا رابجلا هيضابتلاو قدزرفلا تييفزوارتاسيتتاهنميوسالارعج

 ةيورادشت راهب ىأةناعلا ضعي ىلا

 لاو فيلا ني ةضانق 3 قه ىو

 - قخدب

 فرح ريسغي هباوملكنانجرووهشْمصلا ىأىردأأم كلوقكوه ضسستلا ىأىردأ م ىمصالا

 دشرلا اهرض اةاعر ضسقلاو #37 ةطئاح مال لاقسُأ تس ىارلا لاق ىنزلا
 رت للا

 1 سو سالم
 اذااهقوسدف اهضيشي ذئآداتغمو 1 مد مب االاوب تلا | سلا حار اراللاهو 1 ١

 ل ل 3
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 راسل نم برع ضم وعل عش ن5 ىحاهضفرالكلا ن ءةملاق تقرا ذمة لب ا

 (عسأن برعلاناسل 5 ١1



 قنيكسلا ضيقدمو هلوق

 لزنك ضبقملاو سوماقلا
 نييفءاهلابو ربخمو دءعمو

 هعدص هويتك هريعو

 ملا ضا.ةنالاوهلوق (؟)
 سوماّةلا قو مسفلا قاذك

 رباطلا] ضمت ا

 وأن راريطلا ىف عرس هرغو

 ضبق ( وضباهوهو ىذملا
 (ةضايقلانيب ضدسق) وهف

 (ضبقلاو) ضاسقلاو
 رمشاو فل هسسقو نهدف

 شمكنم) ىأ بن صربغ
 ىرهو+لادكناو(عيرم.

 (ضبق) داضلا فرح *# ىفاقلالضف

 ْ 17 هلو :6 اذهناعث :لاق ةمارقلا مون هتضق اعجب ضرالاو لوز اوقو هيلع

 مو دم

 ةمايقلا مول هسسص» ةنيب وأ ضءبزاح اولاف ىوقِب س لولاك يكل ءفىأىديو سس

 لطول تنال رمح الزم رعت نوفل د اذا اه نشلاةهوتلا# همطق

 و م9 . و 7 اي - - .٠

 قو ةما.قلا موو هم ضِيقاهعاةجا لاح ف ضرال او ىنعملاسب دهتلافو كرادديزالو ٌكَمصِبق

 مضلابى هه :وف ا .ةفرغلاكض وسلا ى ل : وهنأ اركان مة-ضشذخأف نيدحثد دح

 ة3- ةم

 خصام هسلع تضيق ْمَسِب و فيسلاو سوقلاو نيكسلا ضرشمو يتلا

 - مث صام
 نبع و

 كلذلك فيلا ضرةمونيكسلاةضبقمدولو قي و بد ددّملا ئثلكض,ةمكاذكو 0

 ' قكسلاض شو 0 0 ا شن نأ يا فوكس

 ل مدد

 | رمسا كالو هلال سقى ذلة ضقر ا رحل ]او
 و

 9 اذان عاروءاش ثيحا يوي تحاهدرطي واهفوسيفدلب ان 5 صم هب ىذا اعرلا ن نهوضهو
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 ضف ءاناءاط ؟لاما هش نش انض ةىثلاضتقو 2 000

 ىو فكلا عب ذخالا ضئشلاو هذ أع نامؤاطعا لاما ضو لاومالا نمّضمفام

 69و .2-و

 ماو طعفلا ى مدها ثي دح ىو اًضيقاص قد“ ىدل_ءشر لاو «-:ء هللا ىذرل الب ثددح

 ضيفا قعد كي راتلانطتبتلا الغلا ءلخوو لمه ادادا انو ردقو داش قف 06

 ثيدحلافو همت شف ىأهشبقف قلأف مانغلا نم عجام ضْيَعلا ثيللا سانلا لاومأ

 ىععش را ةلاو ضْبقلا فه ةلأ للاقف هق.سسللا-ك ًاواليسقردب ديكس

 | ٍضقن مضيق ىلع ناس ناك نسب ياماما !نمعجتام وهو ضومقملا

 0 00 1 ضم! و ككلم ف أك تسقي فو كْضِِق ف كلاراصلاةب وني رحاهملا

 نوئلاوفءز_للانمنكا اا فردلا قدح ءرعشلا فاح فض .ةلاو ردانهبف
2 

 ضو.ةدوهذ ا نقيكن مناع نا .عامم نم مءاسلاوثو يفرضتادبأ نلوسف

 وهف تاملرلا ضيفو 7 هرج و هلوأ أ فذ_-امنيب لهصقبلا اكو جو مساسعاو

 و ءص و 2 ع ا م لع وى 0_2

 ليشلاَو ةدابقلاو :(5) ضابشنالاوزام" اتعنس ةنومنلع لكي زعالا طنط تو شون

 مد ور

 زجارلا افاعي سا هكشس ناك اذا

 م ا لا اا

ثطلان 91 دع اندثنلا لله نت
 انذوحاةر

 نا نس 2 هي

 هر.

 دع كن |
5 

 فرص عا خلا كد: ازحارال

 3 وم وي 0

 اَنشْنعَرَ لا عقر 2 انِسولا ضاق ادي

 صسقلاو



 ١ 1 خ 1 عج تا ب دبا تعي كرب و ئ نا اير نك م 7 يلا يوري ل ل ا ا ف لا ع ل د ا ا ا سلا لا 5 لب ل

 3 0051161 7 5 ت01

 هوم<

 ليسلا ان مو ضاق لت »* بيلا يا

 7 و امر

 ير ىسكسو ضدق سرفو

 م 6 ةهس # همم دمع

 ةرخ الا هَّضمقوا ضاق ضيق هضم طل فالخٍضيقلا (ضيق) (قاقلارفإ)

- 

 دشن أو ىلا ارعالا نيا نع
 ل 9و ري و ىس و ه٠ هن ٠ هم م

 اق. ةنابحلا"اشحأ ضيق »* ةدثره هف ني دخلا ىذئبا تكر

 - اك - س و < 6 00 م م

 تديقتو انو “لأ ضقت او ض.قتو ضقت اذقو طاسبنالا فال_خ سال او ١

 ءامكالا ن 1 هريغو قزرلا ك:ىذلاوه ضي لا ىلاعتقئاءاصسأ ىو تور ىأرانلا ىف ةدلملا

 ٌضرالا هلا ض شي ثن د#+لاىفو تك م عاوزالا سيفي متلي هشطلي دامعلا نع

 ندير ةام نشب 14 كيل علة مسد رضا ايفا أضر ىلا نا هيلا ثاَسرأف
 925 < ع مد م مرف

 لاقي و كطسبام نطسيلفلا مالكلا ن م4 فيقوم بخس[ نيل ءانعمعرهزالا لاق

 1 5وو< دو-

 هشر 0 .واىلاهسيقام سبة عْطب مطاف ثيدطلافو ف 5: ريشا وطا
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 اضيكتصيقرد ص مضبلاوحاوزالا ضبا كلم او ع“ لا ض.ق هاو عمنا او

 نديرو كش )او  رياطأ احاينحف ل و ضانعقنالا ضمقلاواضمق ىلامت شقاق ١

 ةمدو ساولص < سرع و د وو هو +

 لاعتا اوقوتوْزءاى ًرانلا ىةدملاا تستوعب حان“ اطلا ض ,ةونجرلا ال نوكسِئام

 موق :ءقيضي ى أ طسإ و ضم هللاوةاك ا نوال ليقو ةقفنلان ءى امهيديأنوض ف يي

 1 هم ,ه و ه5 - مل ا مق دسم م اق < ا

 مدي وزوه_ةعجاذسقت ئىذلاتضمقو ءاوز ص قف هنن عنابأم نضنقو عوق لك ع دلو

 و

 ةكيشلاو ىلا ضمك موي كلذكو 2 ةدلسس 32 كلذب كين يدع نيب اهوطبدك 22

 ست 07 ص

 ْ ثيد_-1اق و توملا ىلع فرش اذاو فو اذا كب را ضيقواموءمجيىأ ءامسلا ضيق 7

 0 وس يي ع و ا

 20 ها اقوا ارعو قب 2 301001 ققفاطع ؟لافوت م هي

 مكر عم ْ

 وعلا هيل ءالا نا داصلابة صبا ىهف ثا ياصا,ناكاذاقدلك د

 - عم و هم

 هن وأى || لع ض نا 1 . شا لوانلا شبلول ىلا عاملا كب و ضرقلاو

 9 سدد هل #7 وس

 قل لوس را نمدْضتضم ليزتملا فو هع عيمج هلع َىَدلاشبف مْ

 5و هةسص

 خؤش يتلو ةندخ اظنق' ىلا تضدقوءودلا ىلع كلا عمي ضبقلاثدللا

9 

 سانتا 2 ناكر ىماتا . أنار 2-لا شمول وسرلا سرفرفاحرنأ فازت نمذأزأ
 0 هس هس

 ع 0 11 : ازهر قله فك 1 قضدو ىضك ف ىذا اراصو نترك ةفا موُذ

 0 ١ جس يعج دميسحي هاا تا هس

 سوماّقلا حرش افكوأ هلوق
 ها افكىأ



 (ضيف) داضلا قرح 35 ءاملال دف 4

 85ه مس و

 نكماك اذاةضانم" ا رزغاوا دج از[ مفعل «لعج ضاضتفالاد_ 2 1

 700 طا جوت ىذا ذاتاكنلا ناافتساو نا ةضخ

 هرصخراكو عستاىا ارد ع ىداولا ضاثتسا لاي ود# اطسا وفرع عدلا صا يفد !ثءحي د

 -و 9

 وهلمقو هريمل هق ةرفتماهامر هير حر يعبلا ضاخأو رخو ٠ ءاملا ةضافا لاي ىلا ضيفو
 ست ا صم -* م

 ىارلالاو هوب ماها ذوه فاس لاو هْغْط مو هن ل

 - 5 و دهم س 5

 اليقح نيعرذا قراآلا ىذّن مه دع ةرك ب :رهموظك د عد ن طقاو
 - سر 2 02 هم

 ذود ىلا لاكوأو شنت ثيدحلا وتلا ضار ل نعد سمأ اذاريعبلام طك لاش و

 و وم و 22 2و

 الأ فو :ركذقادولعستو ضو هلك اديها زنتلاىفواورتك أو آو دانتو اوهقدا
 ه9 ه سي

 ليزا ندخل اوركاو كفار ءىلاتافر رع مسانلا ضافأو ضف اهم ك؟ملاضنا لد زعملا

 امفوقولان ل مل ننال تافرع نهم دااد لب زنتن ا قود 7 ود ةوقولا نأ ظفللا اذ_ملد اهنالاك 8 يو تلم اذان يزف قوص ف ةعفد

 همم و هع

 ة.دد نيدلاخ لاقو ةريك محعفدم_ضفا عدو 0

 فل 9

 فصنكلذ ةولاف كلذ نود ودها نب ار ,عفداذ ابك ١ ىلا سل وك 1 8 رك ”-ةضاقالا

 مضافا محاشي دسحىفو ناك رااهبلع والاةضافالا نوكت اوك رلا اهيلعلرالاودع

 بصل ةضافالا لصاو و حجبت قرغتن ءالا نوكم الوةرثكب ريسلا ىف عقدلا ا كرامات الا 1

 راغ مش آىحل اعنا ارش ةهتلحارو هدد :ضافًاوءإصأو ريس !!ىف عفدللت ري ريعتساف

 ضافأو عجرب فوارق ةكمملا امم نم ضفتي ردلا موةضافالا فا اوطءدنم زر ىدعنملا

 لافت حاد لا ىلع ضاخأز 2 ا ل را دج ادقلانل-جرل

 دلو [ ملا لم وأ
 عّدصت وجاذقلا ىلع ضيفي 0 ويارا كو

 ةضاؤالا بانه تنل تالا وكب تهل ومن ناناهشس و و لا ورح وجادقلاب عي

 1 رغب مد ةيرسابعبا ثيدح فو ةرثكرا قزف نعالا نوكيسيالف

 حادتلا ساو مهسلا حدا و رامقلادنءهستلاجا و هنن درضلا 0

 نم هباهطلشاو هيفاهقأىا َكلاميفاهشفأ |ةطقللا نيد - هدو مورطا اوك قا

 1 يركن ضايقو لاجرلا ءامسأ أنما ةوهمف ضاق و سعالا ضاق مهل وق
 ظ ىدعلإلا ةغبانلا لاق .برعلا

 -امع 58

- 



 اكان اي ا زل ا ا ب ل داما ا را نو 1 00 ا ا 2 رنا يل و فا اع ا كاجوال سيل اا ل 0 5 2 5 0 00001 0 هن تيم ا ل ا ا ا
 7 9 5 5 8 3 : 5237 1 7 00-0 21 < 000 لة 3 5 0 هو و 2 كان يل اع و ب 221 ا 2 هد 9

 فل (ضيفإ) .  داضلا رح « ءاقلالصف ٠
 ٠ دا سمس

 ىمدالال اك تاماذا ظافو ل_-رلا ضافوهاماو تضافالو ه بست تظافلاقيال ىلا |

 ضافلاالوءاظلا,تاماذا ظانلا-ةب ن تكحاو هسه: تظاف لاش اللوشن ورعابأ تعم# 1

 ىرظوملا ىحو هّسفن ظيزو ود قاسكلا اًومدتىأ غيسفن ةاوةسعتاذا رهتلاوو داضلاب ||

 ىرينتالاك ءاملاو عمدلا ٌضيفيامناو هسفن تضافالو ل_برلا ضافلاقيال ىمصالا نع

 « سفن تضافوننع تقذف دشن او داضااءاهولاكهسفن تضافاولاك اذافتاماذا لحرلا |

 ورع ىلأ نىك ىنمصالا نال ىرخ ولا اَغانماو ىمصالا تهدم نءرورشلا وها سهر |
 امتمليالو لاكي داضلا, اف لاةيال انيلاه تان ظافلاقي نكلوهسفن تضافلاشب الفنا

 سرقةغلءاظلاره_سف:تظافلاقف ةدسعوً امو لاق هل ادة دعمنوكيناهمالك نمداكح ||

 هسفن تضاف نوإوقي مهدحو ةيضوم. لوةيدي زانأت عم-متاحوأ لاو ميتةغاداضلابتضافو | ْ : 1

 نولوةبممل اقدم تصى .الاهبسن تلفان لوةتنرعلا لك لاف دبز تكن ءفزاملا ىحكلذكو | ظ ' ظ

 هه. + ءاأإ * |!

 00 80 0 يطوزاحلالعأ دالاس با

 .ء. ص ا.أ#« .ه 25- كنا

 سرضاان ٍ 1 ا 00 2# . #* 3

 لاقي ريت الانا لأق تولاانههضْيقلا يةرششلاكذرئاينعدوك للا ل ْ

0 0 1 
 رمح و هدا ضاق ردحو 2 و رخد_ذع هسشسفش ىلع عمتج ىدلا هب هراعل أ «بسفن تضاف س١

 ريتا ارا ارم را مم ا

 است ءوضافتسادق ضافتسسموعُ اد ضيفتسمثب دحوم اوعاذ ص اغمساو

 سم و م

 5 د ديلا ضاقت هوقو ىضاخت الوم اوقي مهضعل وهف انس سملاش ى دم هرثك أ أاهانأ داو

 «و)و

 عئاذلوةيهناف ضيفت سملأق ٠ نموهيفاوذخأىأدوافتساٍدقهيفذوخأم صا ثيدحو 1

 لهأ ةماعو تدكدلا راو كعسالاو ةارفلالاكروصنم :موبأ لاه ضيف ملا ءاملا ثم سانلا ف
3 04 1 

 عب "اش "شتم ضم سهم دح صال مالكو مهد عن 2 وه 500 لي لاشي الذغللا

 و ورمي )ءود 0

 ناطبلا ماو ض اينملجزو جنبا ن نعةربخالاة عساوةضافوةضافمو ص وي عوزو باسل

 |رذسلا علا كون. ىأنابلا ضان سوديلعهقا ل سهتفصفو ا ”الاو :

 .اببنلا نمةضافمملا لقو هنطب لس هيدي ري وءانالا ضيق هءالتما هيفنوكينأض امملاليقو |

 هم تهم 8 93و

 هن 6 نيكل ملا ةعومجلا ىأ ةاضغملا ىهلسمقو تضيفادقو مهلا ةمشيخسملا ن طيلاةوظعلا |

0 

 أ طاق برعلا لوقت ىعمكالا لاق ديردنا لاق اذ هفال_ةذ ىددالا نع ديردنءاهاكح ئذلا |

 ا

 اهؤمش ىأدسفن ظشهلوق

 ها طمفىفسوماقلا نملك

 ظفلوهّلا+_:ةصىوهلوق
 سوماقلا قواضي اةباها

 لوهيلع هللا لصى كلاناكرألا *

 انهامرتش ىلا نطسلا ضاففم
 ما

 ين



 ن4 “ ١ "ذي ماصعب ياو 1 اوما "يب با )| ا تيسر 25, ايي سل ا كدي ا "هوا وللا
 00700 يك د

 (ضيف) داضاا فرح 5 ءافلا لصق 7
 | هه سسوس

 * ى.ع 7 111 - 2 - 4 -. 2 ها” ع 007
 هدنعام تدخ أالاعتيقلا ذا تنك لاف ءازعلا ةضواففامولاك ءالعلا ةضواغع لاق ىر |ام تطمض

 »خا مث 08 د

 هع © مو م وو هوس 5 <

 ةفض لعلام درك اسوا اضيفواضو فو هضومفواضيف ضدق امهوختو عمدلاو ل

 صاف“ او ةضافا هضرغت عمدلا نيعلا تضاف لاش وتلاسا ذا نصا ةوىداولا

 م وه و 4 1 م 3 4 و 3 : رع هوم 0

 ءاملا ض اف نمرثكي ىالاملاض.ةدوثي دا ىو رثك اذارنكناورظملاوءاملا صاخوهغ٠دنالف
 0 ع الا 0 5 ا ا

 ىدحم 01710 ا ورع شللا وخاض ويسرا ا ةلانخ زمدني ادع راطو عدااو

 م5 ع » 101-25 3 و 78 ع 3 .

 موهنحابو" اما ذا همسي هردص ص اخو هَعَرف | ىأ «سفن ىلعءاملا صاف اوهعومد ضافإو ضاق

 29 ص ىنوم”م_ ه م7

 ضنفااو ْى ادع ىا [ ضئاف واو ريثك ص فءاموميفامجانالاو هئاعر تلا كلذكو هقك قطب

 3غ و

 كلذ سلغاهرم 206 رسل وردنا زد[ قعد يعجبو ضودفو ضارب ايفا عمباورهنلا

 ع تبدو
 ريثك ىأضامفرسمو رضوا لع .فلاو ضدلا تدع ركن باطلا همظعل هيلع

 ايست 70 ىح صضف,ءامايفناك اذا ص خا و اوناش ماس وشوماللا

 2 رو و2 7 سب سس

 فور _ملارع:كض ايفو سل ور دع اريثك داوَح ضف سرفواورثك ماثللا ضافو

 هسموقىف مسكن اكو هنراكو هب ”اطعةع لدي ىعم ضاق تناك طل هناثد دا ىفو
00 

 ىد _:ءعوهد. ب سنءالاق فامعللا ن ' دق ةضاقا | هءانا ٌضافأ اواداو> ناك و فلاةثامعرأ

 رودي عقدئثلابضافأوربثكن البلف أضيق ا دا اوضاؤكىت>ه الماذا هنا

 ف داعم :دونأ لاق

52598 

 0 سس م25 ب

 دشن 175 ةةلفسر كييف كلن تطاذو ماودي ضافو

 ص وا هى هك 8م 1 0 مامر
. 

 0-5 و نعت ئقفف *0سرس ”رءاولاق و شانلا غمج

 هزامج ف ىأ نالف ضف ىانمضذو س .رضلاَن طو وهامنا لاو ىضضالا هد-ثلأو

 يقل لاق هنغ ل قوار كلا تاأس رع لاق نقلا كلذ ر 7| لءنوكي ٌملاخدلا ثيدسخىفو

 هاف ىلع عتكعنلا هياغل أ ] هش شا لاك هال ةينش ب نزمسهسلوأ انههت لل

 هدفت تافاف كلذكو تاماذا افو لسحر صاف ىلارعالا نبا لاقو  هسخور ورش دع

 لاقواظو فواظتف لش, طقافو ض شيل جرلا ٌضاقَو سفنلل لعفلا هنن تّضافنسملاونأ لاو
 0س حس مح نسم 1 اح لا

 ا انيجيطلاو لك ناس وفلل نو 'لع 5 مو ”دكراشملاوةاواسملا ةضوافمل |ىد.ةعام هّتنطعأ او

 ١ ءاملا صان( ضيف ]) ا اذموءالعلا ةثدا دارأ هيا ىلا هد مغامر ْ

 ور امصتسم اسس - مدعم#



 21 ا دو ا ا ار ا ا اا حل ا اوس لاو ل تو ٠ د
 نايس يا دل 0 0 ا ا لل 0-3 ثايش ب وينج 0 نهال عرار ا هيرب لا ١

 9 5 + ب 8 7 3 > 5

 376 (نطوذ) داضا افرح * ءافلا لصف
 ب نة قام تالا جسدا نصمت "كج تس

 لم 06 هم هم مو ةم

 0 ندعو 0 ريصلاك ل وتضاف 2و هةطعس 00 لاق عولٌمثكلا الا

 « هو 6٠ ىه © <
 همك -

 ةيودلاف خامل رطل منا للا ةريثك ةضافضق هدا دو ءاملا ةريثك داما دو - اسس ١

 علا ممرات اول ٌةضاْسقت الف ثلا 35 ضافصقلا مدي ةقار ل *

 ّنهو هَ .هادلا اضاف ءا ارغلا ىعملا اذ_مبنونااب هس داو 4 داقأنالأ را

 - يا 9و” 5<

 حالا هيلا نمو وق 428 وف ا درسك وهف“ و سم تي (ضوف) سه وغلا

 لاش كل ا 107 1 ادا يه ؟تضوف:اعدلا ثدد ديد قو هفك [1!هلعجو هم ةيلاءرع هَ

 عاج 2<

ضوفةءافلاث د>هممو هي م املا هل-عحو هسلاهدراذا هملاه رع |ضوق
 ىدعىلاَ

 و مو < ةدءوو

 ندالو م هلريمأ الن يذلا م هلبقو َن انفع ىَدوف موةوره الب ورمل حاكنلاف ضروف خلاف

 ىد دولار دوو الا لاك نسل

 وث9) سو هءوور  ؟5)وس

 اذان مهلاهحاذا دا ارسالو 3 مهلدارم الوسوم 2

 :-و

 نقر < دما نم ديزغارلاورك 6 د در فد الو نوب امل دعا جوع 2 ىَّتوُدسانلراصو

 - 02 - و 0 5 ل ج وج

 ىذوف ماسعتو مسه 06 رال تر ربلا "ما ىدوو موقو ددرتن هك ةرفتم :ىئكدؤق و ُسحولاو

 0 < 5ك هول

 نع ليا ىةؤفو مهرضأو ا ذ موقلاءاج كان كسصو ضغس هع طلتخىأ

 هو اوناك اذا منهن طوف ميه 1 اضف كلذ لاف اك مهن * اوسدانعملاوو ىايعللا

 لاك ا وءاكرش
 و 2 ون5)

 هم -2

 رصقلاو لا يفتوبنالثلافرحالا هوم اًضوُصرتوا م ضيواضو مش يح الاغبو

 اذهّنوثاذه سلمة نيطاةاوناك اذامه: نب اهفاضوشمفو مه ها اضوُصةموقلادب زوبا لاكو

 ينو تهلاوبال ب رساف حا حاضو مدح او صا الازد ماعطاذ_هلكأيو

 6 ال كرما ةضوافملا 2 رَ ارو رص ودع اي د #0

 ةهبرتف قوهزالا لاه وتشواةلا دكر * هو عجب همذاكرتشااذا لالا فناكيرمشلا صوان

 و هَ 0 يوجع ل ا

 7 رش قو أمه هناكلعىث لكنمانعيج امهلامن وكي نأ كلذو ةضواشم كرش هكراشو نع

 »و <

 ل :هلطابتك ُدلاهدهو لعل ع ندد ن ايفيسيوأاممديأ فئث * لكى اكرتشي نأ ةضوافملا

 هنفاوذخ ثيدحلا اوضواشوماراس ىأ نة ىفهضوافوةز' اح هسحاضصو نامعئلادنعو

 ١ 22 - - ٠ 2 ٠ + 6 ُ .٠  2اساس _ 5
 "طلح نم ةعدإلاق ةرو أعم د دحقواضعي ْ عضعيهمف ضو اق ىأىهالا .وقلا ضواقثو

( 0 0 -. 1 ٠. © ّ 

0 

 هلوأ اروينلاف باغالا قوطو

 حامصملاهدافأ همئأن نيكس و



 3 نر و لا 0 7 دا ا را ا ا ا ا و اا

 '(َضْصْ)  داطلاف رح « .ءافلالصق....دبغأ

 9 © ب 97-5 ع. هلو ى «و 01

 ةلاطسصعت ”دارأةّضقل انِمٌسْضْقَ بوبس قسوة شا عش مو اةيظفلا هوم ططمئشو صف

 ثددج ىو كم ا هن ئعامىردأالو اا

 عطل ىأرهش لاه نطق 2112 و1 نافع ناب سام ضل كد هتنانأ ًاولديز رنيم #م

 ةيلاودبل اه ترس كافسرإ تكفل دقو فاقلانٌضس ىوربو قرهَو

 ةالسما تي دس فو برعلا ءامسأن موغو لحجر مسا ضاضأو . راطل رش ضف اكت «

 تكيف ةواهعبوزا نع قون ىتبانا تلا فولو قيقا قصار رواة ةرمأ قاع

 كرار طور ثا دسرأ هاما الثور الو هلع هقل ىلا لوسرل قفا سَ منيع
5 ِِ 0 

 ظ قىرلا ىعمو ةاسمأ تن 2-5 اول اولا سأ ار ىلءةر .لانجرت بلهالا فن ا دحاتن 3
 0 يس ع«. وه ٠ مو دما

 رح ا 0 واجب رسموا شوعما 0 معو اذا تناكمأرلل نة عيلان

 1 ب 2 سولف وى

 00 تامل يدر ضنا لتفا ط قر اطوأتاشوأ اراه ةبادي قو ٌعةنسأهب

 همدو

 اكس درا ادار قا :هللانأاوركذف ضاضتفالا ن 2ق زاخلات 0 نت قرتفةر عل

 قيده هوس < 5 وع زو ة- قمم

 ر "اطل ضتفت سما لوما دع حرت 0 الوا رع الوءام سعالو

 )و سمعا و 2 7 85د

 تضخ نموعو لاق كلَ ةَذ- ملأ ندهنق 0 رسكت ىأ أشيعيداكي ةكدفو اهلق 00

 لاف ةنادلاب دمج رذتو هم 0 امرسكتفاهجوز نمةذعفنوك امناك 00

 : هنارغشي دخلا ادد ىعفاشلا ىور :لقو دودو لاهتدحولا رمل

 ةعطوم رولا - دموعو :هلمهملاداصلاو ةدحاوي ةهجملاءايلاو ىلا, ص هتف فرملا ادهىور

 و جنم 8 عه اء نيام 2 9 5
 اهلك مه ءاضوضودو ا 0 ىذومف مهرمأو

 و 1 هد

 ةعساوةضفاض وةضاْْطو ص اهَْق عدو ر 0 لارا للا ن ع

 بركب دعم ور علاق ولة

 و ال 2 9و 5 <

 دري سيو 00 ضافي لل تددعأو

 8-5 رت -

 عساودارأ * ٌنَرَيلاوءادرلا ص افْضَو ضسأ #* د عساو ٌصاهُص دقو
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 لاق ني ريس ا ثد دحهنمو ءاطعلا ةرثك دارا لمقوندملاوءاد ران« #فع ىنكف عارذلاوردصلا

 200 2 ف ا ع سو ْ 2 يل 2

 صضق2 ىفدقو رطملاةرثك عما وا ا عسب و د ول

 ريشك ل !او امهعنو عرذلاو نول

 وده ل ؟هد - 0 صماء # جاع

 لابرسلا ضفشفمءاذرلار م ين ه1 و
 5-5 ست ا  جح

 ضاياطدلاو



 بع (ضشف) داضلافرح « ءافلالصف

 ةشفنم اهلص أن أريراوقلا كابل ْقدقا عاف رلانماسيندلا ىف ىتاريراوقلٌزصأ
 ريزكلا نمةنمااه هرب راوقءافضص عمنوكت ىأروهةموبأ لاق اهلا داس .راخ نم 2 أ

 ةئالثضيقف بسملا هد--ىفو هسيفلدقام نس> !نماذهو لاق ةشقلا لمرة

 اهنمغوصمئ مة ضفلادارملاو ةصقوأةضفنمةءاورفو رعشنما يفةضفنم عباصأ ظ
 7 0 6 ه0 ةاسإإ ف . اوووف

 ىس نم عل ةناام لكورعشلا نمل صخنا ىهذ هلم _-هملاداصلاو فةلابامأفرعشلا هيف كلرثدق ظ أ

 5 . 7 2 - - م 3 ع 5 -4 2 00 ا

 هللا ىبص هللالوسرنإ1ناورأتااف اهنعهّلن !اىذر ةسشن اعز عددا ىفو 0000 ١

 قوز 2 تف هلوق نم تح رخ ىأ ءاننعمىلعت لاق هللا ةنعل نم ضذف تنأف هيلص ىف تأ او لاب نعل ل_سو هيلع ١ ا هام شارع ا ل ا ب

 7 4 3 قى هب 200 2 7 5.2 ىلا 2 5: ه ءو : . همس) هو

 هسفعم هناك قع :وينسك ضخ تنأف اهاوقؤل_ءق و همادقددر ولع .رلاةبفطل نمضفنا ام عرأف ر-هيمدملص

 2 عا قو و 9 2 0101 5 8 : 0

 قرف: ىأ ضفناام مسا ضضلارعش لاهو اهنمةفئاطو اهنمةعطقكناتدا ارأ ملئ ةنعا ره
 0 1 : 00 5 ٠

 نمركسلاءاموظو طمطفلا نمي ءاظرهلظ اطفشي د_كا|د_هوهضعب ىورو هولا َّ ان فلا

 0 ا وبا 1 :
 ةنعللا ندةراصع هناك اهءام ترمصتعا سركلا تاظدفاىرشحزلالاقو ىناطلل وركن و

0 2 6 2 5 0 30 3 5 1 2 

 مغلا نمفدقي ىدااىوألا نهض .خغلاو 0 ندةفطن ىأل عفلاءأم ططفلا نمةلاعفو |

 8 5< و

 ناكمو حرذ ةعاسهّتدصأ اذا هتدضْصتْفا دقو لئ الا ءاملا ل قو بدعلاءاملا ضمضفلاو
 ىهاهطخ ةأرهان علاق لحرنءلئسهنازيزعلا دمع برع ثيدحىفو ءاملاريشك ضيضف
 0 م م ساس 7 < 2-0

 ءاملا ذب هري_غىفاضي أ ضضفااو رهظامل وأ علطأ اودهضمضفلا لك [ىت>اهتعكد ناقلاط
 >َ . 0 + ضف ع 7 3
 ةازعثددج قو هيزهظتاذاهمهرشتناامءاملا ض.عفو ناسا نملزتي وانيعلا نم حير

_- 
 3 2 قتل ع معه 0 ا 2 ا

 ىفاشلاىوربو ضقلا ن .لاعةفاوهواهصىا امضتفاق ةوادافةنتات لتحيا

 ريثك ضافْضف ل_ترولاساذاءاملا ضفوهببس هىأهضتفاوءاملا ضةلاق واهسآر خفىا ا ا هرم ال 3 8
 قّفتملاٌصّضلاواهيذ_فل ىلعرشنت ااذا ةقانلا لو ٌضدْصَديو ضاخضتلاءاملابهيسشءاطعلا م 4 1 5 و سس سو ىلع : نا س ف 7

 1 داس ل ]وقو 5 درغلا اوءاملا ند

 - ةصرو سلس امص 9 و 2 2<

 دراملا ضدضفااك تصخملان نسا 1 اراعو رف نةرمضخ أب واح
 - 7 4 6 8 .٠
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 مث تايصح عبس ربا :رارعتد د_تقو درتلاورطملاءام نمقرفتملا ضيضفلا لاق -- ل هم 15 . 6 07 7 و 3
 قرت ام عد. بمع : والاف هماكفةعس روب ماس ىلع ىل_ءقااصلا ضضقندح رخال ى ذم 3 : 2 ب م  هوسو 3 0 - 2 َِ 4 5 .٠

 5 9 سو ل 00“ 0 1 1 ف 1 8و و » م 1
 ريثك لج روف :رازغاانامخ .وفصرنللا ضدضفةريشك هنا وضيضفلاكلذك ولوعفم ىعع ل عفهمم أ

 عسجلاو ةفورعمرهاوملا نمةضنل و هلع اءاط أ اضف اوةران حجل ارهنوفصي مالكلا ضرشف ا ا 0 ا ا 200

 ل حس حاس
3 

 ( عسانا نرعلاثاسأ فى 2



 ارسال

 . اذك سرافنءناو ره هلوق
 انيدبأبب ىتلا حلابوه

 + . ”وضع

سكتا«لشلا ضمناودانأ كرم 0
كاتس بت ذج م ةسيدحلا ثيدحفو ر

 : 

 عودع

 سضضفم الءاعدلا فو اىثلكض ىدحرقل !باذع داعم دد- هيمو اهرسكت ىأ امش

 | موضعي ونانسالان ومعي هوف : طة سلاش اك ناتسالا اًمههم ملاو كن انسأر سك الى كافمقا

 لاف هللا ضضُفي ال لقتالو ىرهوملا لاق هيفنانساالءاضوءلعصالىأ :لافمتتا ضُفياللوقي

 0 هرسك اذا لاَعي فاضل فذ كف نان اهقارسكم' المربد قتوأ

 ٠ ل ةنسنبرشعو هن امساعف لاك ”لائدتتا ض ْدْفاللاك ةساارلاةدمصقلا هدشنأ |الىدعملا

 || سابعلا ثيدىفو رثك ألوالا لوقلاولّدسأو لعن منانسالا طوقسءاضفالاو نسهلطقست

 ْ 0 ما 0 0 مالا ابطال

 .: 0 ٌةضقلاو دال فاطم لعد 5-0

 هم 2و

 ضهب وف هولا هذان ران الْفضتْفا لاشي وردملا هب

 مس ةلصرم 51

 اوةرذت ىأك لوح نم اود لب او اوُوفاوُسفاو موقلا ضو اضف ءسعجيو

 | لاق مهعامجا دعي ساتلان ا ا لا : و للا مس-الاو

 رعاشلا لاك ممر ىاوصفناف مهمْصَس

 دادباواكاذا مهم د مر را

 اك ساس

 نيدلاخ ثيدح ىو نوقر م انعام ا الاقي ونصضق وهف قرفتوت كو

 ذدسعو لاق مكشم دب ضف ىذلاهقد- لاف دءنامأ سراقيناور عدلا بنك هناد لولا

 هوو

5 ولالا ةمدنلا لصأو ضخم ع ا 1 0- قر 00
 

22 

 حرْوملالاقو برضلا دنع ٌثراطتاذ 2111011 ا كن 14

 - م 27 ةمود

 ريهز نب سا د1 ىو رو تكتل رولا
 روث دم 0 53

 غئاص د دعب روك || قىضقالو #2 ةلدتلد# أى الف

 7 م« مسرع 00 35 2 04 8

 تضخفوى ارعالا نما ن 00 القرفتمصفرسقو ضارب عا. هيت فأن : لوح

 3 اوقف لئاسلال[س ارد قناه دو دقن رر راو 09 ر را اوقىلاعت لاك هو تحط ام معا

 3 0 - َء - 1 5 -
 يل راو رع عت هقول لاه هطول يع ل رعت رك راو ووك تشبك

 لصا



 ١“ (ضضف) داضاافرح « ءافلالضف
 1 5ع 5 و ههه. و 59

 ىأرهنلا ةضرفدنع هيأفرأ ىتح مالسلا هلع ىدوم ثهدح ىو 0 ىلاهتمل ةرهنلا ةضرفو

 اهواعا ىأاضَوفانان 0 ُضرف ةضرغلا عجب هنعمُُم

 اهنمسّقتلا عضومتاودلا ةضرفو 1 لا رة ضرفو قالا ورانا حرام

 ارب ففصي صررالا نيدسع لاق حبنا شرقاوي بايلا ةضرفو

 رمل بعاللا فكي ضرف !اوأ طبنلا ساريكوهق
2 

 ىلدهلا ئلارخ لاق سيلا ٌصرفلاوزمدلا فل خد ىو
 - ص ين عم

 ع ان رف فكلابَبكر ل كل ا علت تقرأ |

 ناهمرطالراغصرفلا نسير لفوزملانسبرص سرت لضالا
 هم # وهم

 اقر تدح دو الو بعل ع اَض :رقواكهم تاك ااذا مهرعاشلاك

 اذالاقامبا ارسعأ ضع ىف اريخأأ او لاق قدم لَو وه ناع ع + نمو وةفيشح .ونأ لاك ]

 ىونالا اهيق سل ةساكلا تيقبف هاو ولع طقاست اهفارتسخا ن و وف هل تطرأ

 1 ريَكلاو زاودلا ناموا نر الاقي كارعالا نا راغتلابقلعم|

 رجن أن لاق عضوم ٌنصارفلاو ظ
 ارّضْخعو ضارفلا لوس مهلىدَسو « ةرْص بالا جوكدتل ىَرح ظ
 فارعالا نياهدشنأ لوقامأو

 5 م ل
 هما اهكلماموب سءّلو # نظم ضارغلا ام نكي )تاك

 ل هدسح ىو .هانسملا عراشم اهبمشد روغنلا مين أوجيدقو سنع ضول يي انوي

 لف ا م .ةلك اص هر ةلبقت_سا )سو هماع هللا لص ىنلا نأرنع نا ْ

 هسلعام متيهلاوأ لاهو بوف ٌارف عام يون هباعنكيلاا لير اللاعب و هيناحو

 هنا 0 عضوم ضيفو سابلن 1 ما ا ةهبلعاملاقي حاصلا ىفو ٌر رس

0“ 

 5 وه 7 1 0 هم 9 ء 0

 الو هض اضفوهْضاضو هن ةروودب اريك شنو و ظوت اننا أ ءىدسلا تصضق

 ةغاتلا لاق هع

 . 8و مهد ©. يهرب 201- ا

 بحاوتللا شارقمهماهعبشيو 0 سوق لك اهند اماما

 هنا ةكلأآ ىذْش دحىفو كل مبا هي الا نعمتاناتَْصلو

 و و -- >2 9 مم . م11 هو ١ ا ال

ادا او اننا مر طولا رع تناوم ماقتل نزعل
 + ١ صاضقوة ضو و 



 اذ_؟ للا ضارفهلوث

 ىذااوان. دبأب ىتلا ةكسنلاب
 ضارفلا سوهاقلا حرشف
 لا هرهظتام

 (ضرف) داضلا فرت * ءافلا لصف وذ
 رك 1

 تةرفلا برق هه: ةظ بدلا وذم هدعهللا وذر رع ثد دح ىفو هفىذلاز ارجل ديزلا

 000 ناو يراهن نيد بساعات وزعت زنا

 مس -<و)

 ثدح زيا ضو اوس اعملو ايؤمىئاضور طابت لدامعن م

 0 ا جسم و هه »2 ١س هي

 أام-مف ت تراوح اضف صرسفأ انت ثم 5و كاوسملاو دنرلاو دوكلا تضر ةوه._مح دعب

 زل مسا ٌضْرَتلاو هاني هزحاذا اضف رم رانا و 0 |

 "لاه ٌضا ارفو ٌصورف عجم او
 سدع <

 لزحلا ايلا 4 را ضارفتانب اسوأ ريغ ملا تافص رلا نم

 هدناو لعب يشكو ا 0 ا
 ست د د ص

8 7 5 

2-00 

 ةنالعللا مهاوق اودو 3 اوهوضص ا مءافلاب د رص 0 فصلا دهى رهزالا لاف

 »ه ) ه©-و 25-2

 نعارذلا فارطأ ضرغم ءافلاءاضي :تاقثلا او رتيبلااذ_هولاق اي [بيفناك سر

 املا دارت ىلهاسلا لاهو اهئاور أن منان الاو ريعلا همقلياموأشلايدارأو حاسمشلا ءسق وشو

 ا

 ضارف ةفش-وأل اكو ا 0 لاةنبدس ملا ضرما لعد نعي رز ضرما

 نيتدنرلا نم ىننالا فدوكياسا صا ارفلاو لاف تح فارما : دم امر عظتام ل دخلا
ٍ- 

 هل دك م هوم 2 8

 6 ةوف ضو ردا مهمسلا ضيرسألاو هزرح صين ردو صو ره موجذ مسلا قوق ٌضرسنو ةصاخ

 0و ةالصلا صر رفهسنمو ةماليغلا نع رفااوز ,زقلا ضب رفتلاو

 نانسسالا"امبو رغلاو لاف ةرشْومىْأَةضرشمهابانت تجرخ لاقي ءارزغلا حن قالزلسا مو رك

 8 و رعاه ارطاوتانسالايفارطأ قرب رم ل ب#بقودا ردا ني ا لاقل و

 ض ل َض طر اوك رض تدحا]تضرف درفو ريسقلا طسس موف قَشبلا 0 درا و 0 اعدل

 صرف رولا سيلعب , زا سوقلاةضرفو سوقلا فىذلاز آه ضرُفلاو صرفلاو

 ىمدالا ٌصارفو صرف عجباو هس: .هاملا ُبرمْممرهغلاٌهضرُفو ٌصارف عه باو كا ذك سوقا

 ل قييوك هولا هللا ضرفلاورنلاةضرك نميحأ نضارفلا اهات لاقي ةعرسشملا ةضرفلا
 7 دسسللاه رهلاةهوذ صارفلاو

 -وص و صور 7 2 0

 لورا ضارف ىلعتءارفلا ىرح * هيأت نم ىلعه نب ازخ ىرح

 هضرقو



 74 (ضرف) ؛ داضاا فرس ه« ءاقلا لصف

 وس مه و 9ع ذا 3س

 اوضرعأ"ادهالا مو تلقا اوصرميإ نيدو عينج

 و 5,5 و 0 59 0 5 ىوه

 ضسخلاو توتلملا ىحو #3 ضد: لابسلا فارط ومو

 و ه2وهر <

 لافتاماد ربلاك #3 صرف موق ضب لماححت * ىلا ارعالا ناىؤرو راف مهدحاو

 حاملا لوقدل موك رب نبا لاك لماكاك
 هس مو 5

 رولا ضراقدومشبا ىاح 3 دوش قنعناخاعشو
 0 2ث 4

 مس ىو وو هم

 8 نملاقبو سدهتلا 3 راف رَبي رَءَبرعلا 3 اعساوا, زك ذي ىسصقفلا لاقولا

 ه0 مم ع

ضرافلا ئاسكلالاقو صرب مسن ملو لاك تضرفو تضر ض رافلا ظ
 دقو ةيطعلا ةريمك- || 

 ا ل

 وأ هللا شرا ميهلاوأ لاقو ةريبكلا ضرافنلا ىلارع الا نبا اضورف ضربت ضو
50 11 0 5 

 تدنن ل ىشف نوعر ب نمو عتوسقبو واو حبا و نحس معلا تو لار0

 ةضورَملا ةغيظؤلاف تس ةنيط او و هم ءرهلا ىهضر رص راغأل دانة ركبلاهطيدعي

 ا :مدح ومال كل ىهىنعراضيأ ص رافلا ىهوهْنسملاةمرمهلا ضيقا

 هدشنأ لوقو انذعاهؤامناكوةريثك راق قدا ٌرفاهل لاما دمع .ءربغالار اتسلاعتي ًارولاع |||

 " ىارع'الا نبا

 0 و و هم 5 5

 صن ااءورقكءورقدل 5 راسو ٍنْعْضىذ ىلع 0 ضغاب م دساح لوبا

 هلوقو ةنسملا نه ىلا ضرافلا نرد ةيظعرا دع ضراف بي نع ْ

 رمضأ لاق : وصد و ا #2 ضئاملاءو 500 ,رقدل *

 7 رشاد راق ترا هيف ٌصرْفام باصن لك فى أٌة ضي رلا ةئيظولاف

 و

 ريدقتلا فيلنموُه ضي فر .ةضرافو ران ىهف تطرف دقو بال نما شرانلاو سبرلا

 حاملا لاق ةقِلطوةقلاطو قلاطىهفٌتقلَط
 5 موو 7و

 ضارتعاىفةير رطارددم 5 نيالا صلاخ 0

 8 وو-

 ص ها واك لعق « صارسعلا مكب فدي لوه
 -وو :

 ضايغم ٌقْنيَن -نالخأ #3 ضال هئامتْوَ / نك
 م 2ك

 لاوو حو ذ ىأ ض فو ذهن اك اهظعىثءاهريغباضرافةنغضواضراف انْغض ىلع '

 ٌضيرقلاه غدسنع ىشو عامكن ع مار 35 ضراف ”ىلعنغضىذبرا *َ

7 

 ةضرفومريغو رج #لا ىفودئرلاوحذقلا زا صولا كازع" الا نما هرك و فاقلانأ

 ل مسدنلا ىفاذكملا مكي هلوق

 هاررحو طضنودات دب دأب



 ملا تسا لع هلناؤ هلوق

 ح رشو مسفلاب انك

 ىلعةياهنلاةرامعو سوماقتلا

 ناسنا لكي هلفاهب حالصا
 ملا تس

 (ضرف) داضلا فرح + ءافلا لصف 11

 هضرف رف ىعسةكرلاقذوخلأايعبلاوهوة ضير قمح شمالا ّن را 9 انلعهل ناك

 7 ةك رلاررغفف ةضيرفرع_عبلا ىهمىتح «بنعشاغ لاما بر ىلعبجاو سرنا

 ميلعولاءكلوقكض ئارلاب ماع ضيرقو صراف لجو هللا ضار 1 رف عمن نمثي دلل

 ةموسرملاةبطعلا ضرفلاو رفارف ىاطعأ لاقي ة#بهلاضْرَلاو فار ءالانبا ن 2

 «* ,28ه9 5ع مول هع

 هتيطعأ اذا يسرفاَو 0 لا لحرلا تضربفأ أف ٌض رقي همس طع ااملقو

 « مهمصرك هر 5

 هلّصَر_ةلاقي ىعصالا صورُلا عملباو نوُصرتس بِ دج صرغلاواضارفاهمضرفأ دقو

 ثندح ىو ةضيرفهلل عج اذاهلّضَرف ولاه اًضَرَق صرع ناوبذلا ىف هل ضّرفو ءاطعلا ىف

 و < 2 م2 0 4 31 3 2 9 -

 0 لج زل طرفي لعق ىوق نم سانا ىف امنهتع هللا ىضر باطلتا نير تينا ئدسع

 و 8 سوس

 نمنيسفل اءاطعلا ىف مسه لحجر لكل بجو «د عطا ىأ نع سري ونيشلا نقل

 5 وع

 ةضيرفلا ا مول_مرْدَب ناسا ىلعهسبجوُتف « ضر فردي مرسوما

 ةضرافو سراويل قالوءاوسميفىنالو كذلا'ئش لكن م همْصضلا ٌصرافلاو

 ا“ ربا 2

 امنالب زخةلا قو ةنسُم ٌسرافةرقبو كلذك ٌصراخءاقسو سرني سطوة

 ئ هيو

 صرفت ة ركل كفرت ةياشلاركبلا و ةمرهلا ضرافلا ار افلا لاك ركبالو صرافة

 ف ةوعن ةمدةلعلاق هيبص ارق مضلاىةرقبلا تض 00 0 وب راك ى ًااض و ف

 ل يل

 هم هرهرش ىعءدقو

 هو سامو م عةدمه همد

 ل جر ىلع موقتامهسيلارجت 3 ا

 ص سوم < - توسع يس ء

 : لْغَم اود لا ىزاصفكف #3 ةنيهسىت نريفار 00 هطعل 3 و

 اًض د[ ضراغلا ا!فةممألافو
 273-6 هر هس همم

 مقر نول تاذ فيصخجالو 35 ضرافي سل نوللا موب
 «سثص مح

 لاق ثنومللورك ذملا نوكيفوبلارغ نمَنرْل ف شرافلا لمعت سيدو

 ىصُخهاز شاكملا نم * ضر لما |

 4 5 كك

 مدفن مل جرا ناسمل يقومان صرف موقو
 م موي < هه 8. ساس

 ُضرفلاجراهيف لماسحت د صح أ ىمأر أرفىتادصأ بيش

 ةسوم ه 2 اي

 اوضرعرل نأ يغض ارماكوأ : * اًوضرانأدا نيذاربل العم



 1 (ضرف) . .داضلافرح * ءافلا لصف

 مكلهّللا صرف دقىلاعتهلوقو د هودنلاو ا رخاولالللانماهيفامال هقواْس ىعم ىلءواّضو رف
 مم

 ىهنواهبرصأ ىثلاهدودح هلا ضنا رقوةشيرلا مس الاودض هرفكهضرتفاواهنم ىأ مكناس هل

 ه رو

 همس ميال ىعسو َضْئاَر ذلا فرعي ىذلا ى ثرَقلاو ضرافلاو ثاريمابٌّضْئارقلا كلذكو اهنع ٠

 سه امم 5 وم

 هيعدتا وسهول سولو كرف ثيدطل ع ضئئارف ثيراوملا ا

 م
 رهاظإ اوهاذهو لاق انزال بو بيو ىلسوهيلعمتلا سد وسر طرفة ونس أسد

 7 هع

 اذكواذك انيلعهنلا ضرفوا دود ولا عم هد الكلب و لو زع هللا همحوأام صرفلاو ِْ

 ذآ

 لاروزا ىلع هبتبوأ ىأ يلا نيف ضف نخل جزع هوقو بو !ىأ ص رتفاو
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 ةئالث ماعلا رعود عفو نر رفموهف تؤم جاو لو ُتيقوتاا ٌصرفلا ةفرعنبا

 باكلاىةر 0 ذملاءابصتالاو ماهمسا ىلع نوكت تحفل رتل رب ,ءاداعدشسا را

 ةلداعمنوكتت ابن جدي داوةنسلاو باكل نس دوكلا أدار لفوتتسلاو

 اييصنا كدابعنم ا وىلاعتهلوقو نولماهملع قةئاام ةداعا شيلا ليقوصنل ْ

 ف ررفلاو هنأ ام هت رق لاشي ةءا ارقلا ص :رفلاو. اًةقّومدامعمباح لا لاك ا رقم ْ

 اءاصن تغلب داكلذوةضا رردلا اهيف تبحوُةي كامات 1 نلاهددعغلب ,امرعبلا اولي الان م

 لاقي ع لا ون اتق جاوب الإ شت ارث سهل اون ةقدصلا نمةئاسل ىف ٌصرفام ضي رقلاو

 نيثالثو تس فذخؤق ىلاوةضي رقي شعو سب فذخؤت ىهو ةنستنينوكت ا صولا أ

 ثالثةنا ىو ةقح نمو نعي يبس نول او ةضيرفنيتتستنبىهو نول تن ى مهو |

 و _ 2

 ضن ارفهدهفنينس عب راها ى هوراتضيرف ىو ةعدح نيتسر ,ىدحا ىقدخوت ىتااودضررف رق نيس |
 و 25 ع

 ةضورغم ىهف لبالا نم ممواعم دلع ىف تحوأ ىأ :تضرقادخ الفضي رفتيعسمريغلاهولبالا ١

 ا 0 داى و اتعنالامما تاعداب الاهل يف تلا ا 0

 ضئارف نمعو رشم ضر : لك ىفماعوه ل يقوةاكلا ىف حبا رخالان ملأ نسلا نعي هدْنعْدَحو |
 7 سمح

 لد 55 نم ةقملاو غلا نمةعذجلا امهوناتضيرفل الا مهلاملاقي تمم ”مكسلاْنا لحوزعمهللا ٠

 قادكه ناتضرغفلا هلوق متاوراط 0 انسان ءاضيأناتضر ملا انهن

 هأ ماعلا 8و 00-0 وو مور

 0000 زيف د نطل 0 506 ىفاشلاد نعاس بيور

 مم - م نما صا ل

 نابع ااعتلو ىلاعت هللا هن عاب ولك هقدصردق أ نيدقتلا ىعجاتهه ضرما

 "همس يح دج سوو جوج دسم بدو: جين رجيو وعم عب

 ا ني م 2 "تي 7 5 2-2 ايلا للا د ا لا ا اا 0 00 5 ا ا
 ذم مي 02+ “ا 4 00 0 - اال ل
 ١و 0 تي ا را م كَ 3
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 ةزمهلا حفبامأ طيضدلج

 هباورلار جو

 اذهنم اهانلزن أ ةروسهلوق
 صضخشقةدامى هلوقىلا

 يله اذءاضق لكما س سن و

 ةدسلا ىلعالباقمسدل

 اد | ةتوسم نمت
 ادهنال انتدعىهىتلا

 تاكناو اهنم معن اضعضوملا

 لأتن وسن !نمةدعاتعم

 ها باوصللانةفونأهتلا

 لوي

 * جدع اج"
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 1 اس ف ال 700 0
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 كنق دافور قالك وياما سيرا قاسو لانأر 0 نمل ىانطمف

 8 سس وس

 قل مرآ صاعلا أن ينافعتيدحفو لانو ويماسو ةبجتو ها

 هه م ةةعم مد !للقىأ ضيف لدفاع ايدل فال[ 5 ةرسع نم ري نم كدحأ

 0 0 ه سا 7س نس

 نممضاغ قاسكلا هّضيِعوهضايو صقن ضيفي ةعل- 1 ا رع

 رغازلالاهةتلعفو ءوشلا لعف باىفانأ !تنموتلا

 اضتنأن موخاضركتنأ *« اًسبفينأض وسلا وأنا
 رفعي نيد ريالا لق وان ار يشم ااعتأل او

 ىدالج نمو كرمصت نمليئام * ىضاغو ٌُتئمدق ىيرتاما

 ىلاعت هللا هجر ىلا ارعالا ناقش هوقو فامتدعب مق انعم
 سادس هر 83-

 اضافو هتكير عت القل 7 ىري ربه سطءمضعدقولو

 قواو رثكى أ ماثللا ضاف 00 كلا ضاخلاقي ولدي ل 0 اق هر
 مام | # بصع

 ضو هجألا ضع اواودانو اوت ىأ اًضغمار اركل اتا اينما اناك اذاثد دملا

 ٌصاعأو ضايغاهعجج ورصشلاه فتشف عتجمامٌطقمتلا و ةّسقلا كادت

 ١ كلذلو حوده نعت دوام حرطم عج عجبت لوي هوكي لاا رط لعيخال

 و9 وه

 ىذا اهرب لعالةسفلا له علك عر عج ىلع ةضوقم نه رق ةوق لعوأر 1

 ىو 0 ا ضايغلا نيلمل اورتالر ع ثيدح فو مسهفافن 3 هر عج وه

 سم7

 ىأ ثالغالا نمرثك ام ضعلاو قدعلا مهتم نكسقفاهيفاوق رةئاهولرئاذا مجال فلملار ىذلا

 هلعهّتلا ىل_ص هللا لوسررينمناكث يدحلا ىفو توبذملاو شركعلاو اخلاو لنالاوءافر طلا

 مي .دملا نملا.مةنع 1 ىهورثكر صنت ا ذّمْضْغةياغلارثالا نا لاك ةياغلا لدن م ملسو

 علا رطبرالاو شرا كانك و علطلا ضيغلاو

 00 امك تم تسع !| ني (ضخ) (ءافلا لصف )

 هلوقو هتبجوأريثكتلا هدضر ةواض رف هضرف ثلا تضرف (ضرفإ) هطول بلي

 0 مح همه

 اهله _ءلاكا امم لأ ءانعف فضذتلاب أرق نخاهان رف درفو اره واهانضر ةواهانل 1 5 3 وسيلاعت

 اهمفانضرفان |ىنعم ىلعريثكتلا ىنعم ىلع اههردح انيهجو ىلعفديد_ثتلانأ ارق نضو |هنف ضر
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 58 (ضغ) ؛ داضلا فرح « نيغلا لصف:
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 ول ف ا ين د# ١

 يفكضما لسمو باص ىأرلا فضمنأو دس ىأرب ا
 ىلع نكنإلا ذا ةضماغرادوتقدورطلا

 ىو © وو و وهو سس 7

 لسرو ف رطاٌض ماع عمو رو مشمريسغ ضماعّبسَسَحوا طوع ضمغت تضع دقو عراش

 ىول نبض اعيش الى وب بعك لاك ليلذ لما ىأضاتوذ ]

 ناي ةلئلنمَىَو ولوج 5 اًديِدقاداوُلاَح ولكم تنك ل

 1 89 رج دس مص

 بعكو 000 قابلا ضم كف قارنا قمار ضماغلادكَو ضع دقو ضم اغئضأو ْ

 قامو كامل | نع بانو بهذ اضوعسصفَب و مفي لصرالا ف ضف معلا هاراو ضماغأ

 52 ل ا

 دئادلا ىلع تام ضوملا نع ترانا ةانلا تت بيعة ضوُحوُك ضيا اذ 1

 000 ولان كيوان 5

 حاملا ىف تسلااد_هنم | 37 017 3 6 و ل هك ا

 ناسللا نمل د-ةدامىفىناثلاو | شيال 1 2 بيعّوتو دهسا بَ 5 (ضخغ (
 ىككم هما كانههرظتاف تطاخو يت ثيدح فو بنل حاحلا و ىهذفراغو صن ضاعن اواضاسواضيغمو

 8 -- 9 هم

 نيلا صن :ىا أةردلا ان تضاعتحمل ا ل خب دهشفو بهذواهؤامراغىأ ةواسةريك

 تس #ادص ا

 تاور فون ا او امهنء هللا ىذراهانأ ف صتهشئاعشي ,.دج ىفو

 ضفملاو ضيغم ىلا هر-فبوهصق هضاغ مهضعب لاكو ىَدعتيالو ىتع هضاغأ ردو وه :

 ىرهوخلا هبل اوعشم ضخم موهقر ملا ءامر ضيع غو هّضمَحو ضاع وءاملاهبق ضرغي ىذلا ناكملا ظ

 هوقااذاشبأ قا هضاغأو عد تبالوىذعتيدقا هتاغو كلذ يللا ضيفو

 ضم ىلاهلك ل الخشالل 5 ءءا 1 22

 يدنءز وج ومد. نبا لاق ىنجنبا لوقاذهاداضءانلا لدبًافءاظناب اتامغدار اءيضعيلاك
 96 له 2

 يبكي 0و . نادت مانعمنوكيو اك نم هنكلولديريغضُناغنوكي نأ ْ

 دارامزر هت للا صتامءانعم اجلا لاه دادتامو ماحر“ الا رضيفتامو قلاع هلوقو

 هتضقت عمذلا تضمغو لجلب قدازاموبتوت ى همينأن . عسانا هعستلا لك

 2 او بلعت ”هاكحاهب فدع وهنمع نم درع انها ل أضعت اوهتسحو

 2-5 ه6

 انيقاو ىوهلا نمّتيقلاذام كن نو نيتاربعن م همنضمَع
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 لوق ىلع ةدن ءازدوكت بدو ضيعينلا انههن سادس الا > نهيعومد نلمس نمسا هانعم

 نمضي ءاطعأو رطعمناكدق ى ارم نم ناك دق كو بحاولا قنمةدابز ىرب هنال نسما ىلأ

 (عسان برعلاناسل ب 9(



 حلارومالا تاضهغمو هلوق

 لكشب ةياهنلا طيضاذه
 نمتاضمغته سلع و لقلا

 سوماقل !ىفومملادشي ضمت
 نم تانئموك تاضهغم

 ه-راثدمشتساو ضعا

 ءاحرإ_عاذثيدحلا اذهب

 هنيتحم هدب نينهجبؤلاب
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 00 ابو كاد ىنات اىمدالا

 يم

 : - و -وهع

 ليستمر 0 رلاتمدقنوك أ [تأمغنم ل ”اناضاوتعا ضربا

 ةفيشحو أل اقو ضرالا 0 نطل نشل نحال 1 نيمار رسايل اويزمألا
 7 7 00 و 2 هم 2 6 0

 ضاغأو ضو. هعجو لاف ضمت ناكسو هيقامى يسال اتت :رالاثشاضمغلا
 ّث م 6 معو

 هنو رلىربنادشنأو #3 اًضمعو ا ةوهرانش تعا اذا 5 رعاشلالاق

 ضامت الو سانذأب هدأ * « ضاحتألا بسلا نياايلال
 هه 92 و

 صضخعغدقو اروع د ث وهو ٌضمغماهد او ضمان ىهو مضاولا فال_ثودو ضمت عج

 ل 1 3 7 م هاوس داو م د ا ذو

 ضرالا ف نالف ضع ىناصللا قدام هفاضومت ضمغب ض#وءوشلا ضغو ضغوناكملا
 5 هم 9 عورم

 اهفرهظتللاذا صوخشلا ىلعةالقلا تضع ار يغ لاو اهفهذاذا ا

 ةمرلاوذلاوواهب . وعفا فدواهالال الابينغتل

 5 و »# سدس سو وم مو 8

 اهاوح د ىضغملا ضامتاك هيلع 2 الا صخشلا اذا

 سانلا ىفاًضماغناك ثردأا ىفو ضرالا نملبهلا عجب لولا هملعاهأو عشت ضعى أ

 ادت ةاورفورومالا تاشتقموك انذاعمت بدن قورو شما ْومعَمع

 وس و 3م

 |0106 سدشب ”كفاهفرعي وهو ل >رلااهمكرب ىلا ةهطعل ارومالا ىفلاو نوذلا

 | سكن شرات رولا ىو يملا خب فب ىو راع روريثالا نبا لافاهرص وهو

 نمئاذ لام لوا هباكترابذ خامسا عيالو بسلا ن هبرضي نا سن لاابكرف رق ىو

 ين 29و وروم مو -و

 7 ليوم بوشر شبوه رجالا ا :12 ع ةقفرومت اللا

 و -ٍ 0

 ا

 لاق حار ١ و م ل بح ا

 دشنأو يللا نع رتاغلا لاج .رلا ع نمضماغلاو اريسب اًض مو هفناقدلمأتف
 8 - 3 ا و

 وبحسب 237 ضراف ىرشِبب رَءَبرعْلاو
 ضمها

 اك رارقتلا يسن ادا رطلا ضعأ اوهدم_سنبا رظالا نضعأ ادقىك ًارلادمملا لراللاهقتدو

 ا

 ىارب



 37 (ضمغغ) ٠ داضلا رس« نغاالدف

 و صل رع

 تلا دو ا توا

 ضامغلاو صا علا ضل ) ضمن ) لاملاةرثك نمنيسعمى أن اطبلا ضي رعوشو
 - 8 جرس

 متلاءاشتالوأ ضاع الواضاغتلخك !املاق :مونلا ضامنالاو ضم او مانت ْ

 لعفارد_همضامغلاو ص ومغل اونمهذلا رنا هلاع تاه اج اقل اضيمغتالو

 ه--2 دى ه- - هموم مات ع

 نصا ضراعف هرم قرب ١ + ا نع كش عورأ
 و غ3 ه7 -5 و 2 مس ىو م مدعو

 الو تدع الو قي * أمو اموتقذامىأ اضانغالو ايضمع تقدامو ىائدع تضع امو

 ”ةاهتراهك تاكل

 امي رم و ضقْعب مقربا ىرت رعاصأ

 ضع هوو يع هقرط ضأو 0 ا نسل دارأاتا
 همس 1

 ص و هسيلع ضمغو اهضامتا نيفلا ضيمغتواشمعتواضامن اهَسَعو تلا ضع اوهقلغأ

 0 ا م ل ا 1

 ه نهم 1-4

 ماء بس د وحد "بح مدد

 00 ١ ع هنو ديس يشاع مالال

 د صم 20 9 2 هدو 7 هسو

 نوكمدقو اهتءاد راهن مطصقسا ةعلسلا ىف ضمت أو هنعتافاغتاذا تتضغاوه:عءتضغافا

 اي 2 .«ادرناكملقدزىأ ةعاربلا فض ًهعمبل -جرلا لوقو مونربغنم ضمت

- 

 نم هطصتتساو حمل نممدازتسا ذا ض معي عسبلا فض ألاقي دب رص د الانبا لاق هش وهل :

 بلاطىالىرنادشنأو + لعهقفاوفنُملا ا

 ٌرفصامهلصو نسج نماميدنأو د امو أف موقالاضم امه

 ىلدهل !لختملا لاقو لاق
 سوات - 57 م1 <

 سرايا ,ميلعا سكش اولواسدقو د اهدنعدقنلا ضم غي نأهنوموسب

 و هرب ب

 كيال مد لوقي "كاني هيدخ انج تويز علا ليزتلا فو

 م 0-10 م 1ن اينما دقن اءازحهيا



 ادكح كةضضغاموهلوق

 هلوق طمضااطومضم ل صالاب

 له هرظنل اوهلبق كتضخغام

 لعب اننموا هينا د شد وه

 رراف لجل ابو رركموا

 وهاذك ةمالملا ضع هلوق

 ىفو'انوديداضي لصالا ىف
 اناطشسءاملابسوماقلا حرش
 ىدععم مأ ثنو

 (ضضغ) : داّضلا رح د« نيغلا لص 3

 يق نتخومرج شو ومابي ةماخلن شخ لاقنو اخي للوش هواعو
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 اريخ هبه نم هطرف لوقت و يضع عمة يضارةشيعل ثمل انس سالما

 لوقتو هتيطعأ لوشن هما وةتءاطعالاوزخالاو عملا ف ضوعبان اخ ا و

 ظ َنْهَدلا ثالسشلا تاكرحلا نعل ضوعو :هلقدعب مهلاحو مهلامبان'ى أ اضواعت موقلا ٌضّواعت

 ىنفأو رك أت ضنلاونب .ونتراسغب لع ةفرعم
 ٠ ةثلاثلا دكرطاركذيملو د يو

 ١ وهودنالا انعم ٌصوَع ىرهوملا لاق ٌرهدنونمريغداضا ١ مخ ضوع ناسكحإلا نع ىو

 كقرافأ الد.رت رت كقرافأال ضوعلوة:كنالثامزلا نمىخاملل طقّنأ6 نامزرلا نملدقتنملا

 كقرافأام طقلوقتنازوالاككةقرافام ضوعلوقتنآز والو ةةرافأم طق لوقتاكادبأ

 ليةّتسيال صوعو نامزلا نم ىذم امل طقمضلا ىلعذ امنمتافرح ضوعو طقن اسك نبا لاك

 ىلاعت هتلادجر ىتشعالادشنأو فا ضوعثللك الو ىذا طقه ًاراملوقت
 20-- تب وم 211010 س جسو - هس

 هرم ضوع حاتم 5 الات ماىدتنابل يضر

 كنز ونألافونام لاو رهدلا »فلعل _ةفأال ضوعلاقب مسسنق ندع وهلنبقوادبأقّرفتنال ىأ

 ىدئةلحدا اوس حبا دمحم ايدا ارآ لبق ولدللا جا دوك اد ١ نس اولاقادنأ ىا ئدعألا تن فض وع

 داو ىدثنماعضرىدنلاووهلوق. هلا داوسل دقو ملا انهم ه-الادارأ ل قو همأ

 0١ وار دش رادشلأو او لتاونب ركيل ناك ْمص يصمم |ىشعالا تدب ىف ضوع ىب كلا نبا لاقو
 سءدع وه و ةدع ىو ع و 8ص

 ريعسل [ىدا ركرتاصنا و د شضوعلو> تل ا عت فاح ىزنعلا

 سع 2

 سلس م 9-3 ع

 لال سد لل 2و ردعتلا وعر دو حامل ع مساريعسلاو لاق

 دشناوطقهلثمرأ ل ىأ ضوعء دمت ًاراملاشيولاق ادبأ هلعفأ الى ىو مهر مقم

 00 رع
 ةمالغو ىرتشي مالغهحوو 5 اكلاهرتك ضوء اماعرأ ف

 ولف ادنأ كاذننوكبالض 220000 .رلالوشن وادبأ ىأ وعمق ةراغبالن امد هاعلاقب و

 لاماهوو ٌلَحأنااكمسقلا ه.دارب فرح هنكلاوني ونّملاءىرشلا ذا نامزللا مسا ض هوعشاك

 ٌشلرعاع اذأىأ ضوع ىذن م. ءفأال مهلؤقو بارعالاريغ ىلع لج فب رمت كما

 نال عتنأ يطع نانا هسفنىلارهدلا فاضا لدهن -بامفىأف نأ ىذ ندو لق ىذ

 لمللاو زاهنلاروموهامتارهدلا نأامْعْواَمَدلاَو هام“ مو رهدلاوهىذلا ضوع ظفل نم ضوعلا
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 همه (ضوع) داشلافرح « نيغلالصف

 0 م و نى 8 7 هس <
 فاوملا ىلع 3 سارت ص علعشسلل لاق ىرهزالا (ضوهلعإب دي ريبجةغلل ىوا نبا ضولعااوهمشاامو

 18 . 1 يي مودم و © روس ما جاعو 2

 سوماقلا ق (ضلع) سأرلا نماهتحرضخسا اذا ةضهلعنيعلا تضهلعو لاق هجرختستلاهمامصَتملاعاذاةروراقلا

 ىئ هزالا لاق ًاشهنمكلن اذا ايش هنمٌَتْضهلعولاك اديدشاح الع هنبعاذأ لجرلا ٌتضولعو

 هييفتف هتك هأ محو 3

 نع ىور وداصلا ىد :ءباوصلاوداضلابادرق»نيعلا باك نمةربستك سن تأ ارت ضهلع

 ع - سمومسا 0 2 و 00 8 م

 اضياداصااةروراقلا صهْلَع ىنامعلاارداو: ىفولاق ةروراّلا مامك صاها علا لاك ىارعالا نا
 و < 8س 3 ٍ 0 : ٍ

 ةضخلفلاو ةصهلعلا هريغو مارعهسعى 5 راهفىب لكلا عاهل اواهمامصح رختسا اذا

 لير داك فدان ردزرا لاو مسخرس ا وهو سحالاو ىأ رافع

 هارأ اموركم ضهالعل-ر هلوقىرهزالا لاق مولا لمثل اوهو لضماوسا 00

 هَكاعَر لا ضهلعولاه اهسأر مداهْضهْلَعو ةروراقلا ليضع هدي_نءالاتواظوفحم

 (ضوع ) ههيشأامودتول و معسل هتلطاعا ذا" 2لتْضِملَعو هرادافاديتسلا ٠

 اتم مها نفأ وعأ عممباو ناكملا اذهىدرك ذقملب الور كامهتب وهدسنا لاق لَدَلا صو وعلا
 سل ت2 م

 هواتو قىجنان عغدضاعأ او ضوموسوسموانايتراضو عمم يالوتطم

000 

 و ع

 دقو 5200 انا ديا و هدضعاو أن 0 وعنا 5 0

 ضدوعتلال .ةةسملاوهلوق هنمَّصاتعاو ضوعلا دَحأ ٌصامعاو موكل د:ضوعتلا لمة: .للاوثد د ك١فرّزكم

 رظاسل اولصالاءاذك ا او ْض صوعللابل أطءاح اذان الؤ ادع 3 وهن هور صوعأ | 1 :ووضاعتا

 شنو كلفكا وا
 و ات ه2

 ضارُالاٌضْرملا ىزجمنلاو د ضاننعملا بَعْو لام

 هم”ع 7وو ل 3

 ىسعقفا ادمجو لاق اضوع تنصت دعو صوعلا هنم باص هّضاعو

 58 اقلااهسرتسي ة مست ف ضاع مر اعلاو كله

 8ع و 07

 ىارلا اهَرَدُع اول الا نعتفلَحاذا ٌةقانلاترّدَعلاقيفلْكى أر دعي ىو ريوق“ امقكو ربو

 ظ ”اميىفلنضيفلا لمكة موضراعلا فكل لجنع يره زالا لاق قولا ديد و اسلا ضداقلاو

0 
 اهمطمشب ىدذأا اهنم عديل ال | ىمةئأم كيطعأل هَذَو ارهاب طخ لحجر ١ دهلاه ضياقلا 5070 ا

 م7 مد و و 2 5 1

 دقىأ ضناعان اف كس ةةدخآو لبالا ىطعأ كضراعمانأو اهلش قدطي الف اهضعن عدبا مترثكن م

 ريخغأ ةعمسأل لاف اًض هوعتذخأ ى تيل اعدل آوقى :رهرالا لاف ىلدلك كدمّض هوعلاراض )7

 ليقث طبالعك ضمالع



 لصالاءاذك ملا مه اك هلوق
 اشي دبا ىتاا ةضسنلا لصأو
 هناك تمص غم اهنلا نم
 ىيفعم هك اًضعمهضعب

  (ضاع) ٠ نعلافرح * داشلا لصف 6غ

 هو ء ” و س# سءحو

 صم فلآ ضاشع ىلع طع #* هك الق ناوهلا س 0

 كرو و ألا نمنالاموهو ضاعلا نمذوخأمنيسالا م ءانلا لج 1 ىذاضعلا“ ءارفلا لاق

 8-50 وهو ضوْضَع ىشون معا رهدلا هّضعو كفل :رب نبا لاق 4 و

 تما ان عم

 يغب نم ارش نان دخلا ىلع 3 معا قالَ | عل

 و معاق تدع صرع م

 اس ا 0

 2 ه و ه- و

 ضيرعدجووذءانك الافو 3# 0

 2 2 هم - 9

 ضو ةركنملا برحلا فو 1 ا ىماعلا لأب تيلع
 دود 8 ا

 ةبعرلا بصي ى ردو لي دحلا ىفو ٌفيَعو ف سعه بف دي دش ٌصوصعكلمو

 00 ةباورؤوت هابل مضوُشَلاو اضم كلو ف سعمبف أ

 هم اه داء 32-7

 نورس هنع هلا ىضرركبى أ ث يدنحىفو سرت ثيل وهور سكلاب ص عجيوهو صوشع

 2ةةم ة٠2- مه

 اهفدفتب ال ضصضوضعة أ ساو اهديكياروَقرلاذا كاستل ناش د ان

 2ظهآ'آ 2-27

 5 اضعنال_فوبشغلا ن مكلذركب دو صعلى ًاهسفش 0 ِن الق وأ قي نم

 مهشيعد نشا ىأ مهضاضعة نشا ماعلاذنم لَم 0000 ىلعروبصك ضع ل 1 ءاضع نشا اعلاذنم < فلا ءوذلا صاغ و ةذغلا 1
 وه ة8ود-هسو ٌ 0

 ةحوتةمةدبازووان ةوالسأ اديدثرسقلا نهر رض ضوضعتلاو خف داكن ضعقلغ و
 م0 هوي

 دفوداثددملاق و ةملصأب ١ تسل« سفقءاتلا دوسارمك بي ذيهتلا ود ضوُصعت هن داو

 5< و 7 ومو ع

 5 14 ذو ضوضعت نم برق هلاودهأ هذ ناكف سو هم هلعمللا ىلص ىلا ىلعاومدكس ملا دن 58

 لفت ةفصوتاررلا ]

 ه - 6 و 57 2 5و هم 5 همه ع

 رشق يلقن ا ديف 0 هربعو هضوض ع طلا 5 ريح ىدت لملاك دوسأ

 و 53

 رع مهند عمو ضوضعتلان توالت ترو ار يق وشاب

 ءالعطةرغةضوشعنلا ةف.ذحولألاقو شوضعتلا نماطو انلثدهأ ضي ثيدحلا فواهارفو

 هناك وضعت هتلاو ردع نب كلما دبع يد-ىفو هم(شور لادم 20 ةرقصةبطرةريبك

 صدر

 دئولاو عيل كح ا ضلع ضعي ءيثلا ضلع (ضاع]) اذهنمب.طأ عابر رلافاهفخأ

 امو

21 



 0 (ضضع) ٠  داضلا فرح *« نتعلالصف

 نوكنا رع ل دقو ىربنءا لاق ضعلا لك أ نايات خاضع

 سقلا ىصالوشلىونلا ضل
 2ك هرم 8

 ٌلابحلاو علا اَهلَص 23 موستد د

 ةفلتخءامسأ هل كوشلار أن نم هردج ىلع عشب مس هاضعلا ارصشلاوالكلا باك لو أ قديزو لاق

 ر# نمر ءصامو كت دساووظعامهنم صلال اهاضعلا اسءاو ةهاشع امتدح او ءاشعلا اهعمج

 و

 0 هراغص. نم لوشهلافكلذع وجت عمجا اداو سرشلاو ٌّسعلا 4لاستي هنأؤ ٌلوشلا

59 

 ٌلسمكلاومظعالا دال ةلاول امس ايمو رعل نفاهاشعنايعذبالو سر رش
 و 0

 مل ا ساقإ اةأايكع ٠ نمو عجم اضع ذه برلاو فاضل دلال

 2 "ع سى

 رتب 2 0 و هو 9و -) 1م 5 © 8 و و سس 2

 اهلك ىدتهدهف فرغلا وباأنلاومر_هتلاو مشنلاوءارسس اونا انرمشلاو عسنلاو طحوشلا

 دال سرشلاو علا نمو ضعلادالو صلال  هاضعلابت سلو ىسقلا سعي سايقلاءاضع

 قرْبتلاوموّسلااهنمو تأقذنا تكرس ادار ها ىثورغصالا

 7 ٠.3 هو واس اه

 ىدلا لوشلارك#ن دوا د بسلا ضمه ذر لاوس ةبلكلاو فمللاوجاحلاو

 0 م دا اونلافو 0 ا هذيلاو قالثملا وها شاال و ضعب سي

7 

 ضعلان 5 هع ا اذه ضرتضوفمفرل

 ىلسقو لمعلا فى لا ىلع ةَقاشلاران" لا حصول وول اندمصوباضصلا

 ءَئ نب اكن

 دشن ةقضاا ارعقلاةديعبلا ىه

 هو ادة مَ

 اسنين انشواضوضعارُ هع اسمن لعدعساهدروا

 ورعو أل اقو ةنالانمقتبعقلا عيناك اذا ٌض وُ سوي لوقت يعلو

3 

 تناكااميزطسم طاف اشو ةرداوناف صيضعلا ىهو لاقتاملا ةريثكلا ىهضوُسعلارتبلا

 نطالب توبادفاواروويتنا امو د اذقاوا دياتك اوسع

 لاك نالا ني رع بيذهلا قودلصأ ىلا فلا نور نيام

 م يرق ثودو 97 1 دود مه

 نكن رست الا 5 اههيريثيسملا آرام

 مهلا نيسغلابٌصاضُعلا ديردنبا لاكو فنالا مضلانٌصاضُعلا دهازلاربعونأ لاف ىربننا لاقو

 ةردنب ضامعل د ثنأو فنالا ديدشتلاو مضلاٌصاَضعلاوربعون !لاقو ع يا - :
 تشيل سلا

 5 راو

 هلعل وةمهمعلشلا سوماقلا

 اذكو حاملا ىنذ جلسالا

 هصئام حلسةدامف ثاسللا

 اهيلعرزغت ةرصش ماسالاو
 ىهلمقول اف ناىلالبالا

 هرظنافلوقملار ارحنملغب



 ىو ءأرلاو ميملا نب ءاسب
 صع ىدام فس ومات ١

 هيلع :وهف ى ورغلا سكو

 اضرًاريغو هلسقرغ ىلا ةمسن
 ىىيعصمو لك ر دردهأو“ هلق

 (ضضع) ٠ .. داضلا فرح « نيعلا لصف هى

 هالفو لاتتحمل اي ةاوشفلانع تضم ملص دقات نال

 ضوشلاو 37 اًضعئداعألا ىخن نم قل 0 ًاولاتق ٌضعو هيلع ىوقرس ضع

 عّضعصلاو لاحرلا نمهَدَمَق نم مهموديدشلاسعلاسْعْشَملا يذلا فو ىف ماودلا ءاسأ نم

 ىاطقلال اق اًطعتريص ىأ ل برات دقو دال شعلاو فيعشلا

 2سوه ص ىء هع

 لعد ودي زناضعلا اروي 2 مهري وداعحابأ أنمثيدا داحأ

 م

 | راها ]را اننا بردا نكرم لاالقعدو ىلا س ردكم ند شعل

 ٌقرسللا دان لوقاشي ًّضعلا دهاشو ىربثبا لاق

 هدموو ص سال صاص_ 0

 0 * م ا

 0 هامة يدك قمت ضرأ لل توام بسلا سك

 عراف مهى.
 فلعوهو لب ا و خوضرملاى :وملا نيسعلا صخب لد ضعلا او علا مسهل اع

 ىدعالالاكراصمألا لغأ

 200 م وه2َ

 لابخلا لوطو ىحلا رو ضسعلا الصاج هلا ةارمس نم

 ليال قلعت ىذا نيعلا سلا سنين اق و ىونلاو تقلا لثم راسمالا لع أتوَع لعالا

 نم طلغاماضي أ ض اضَعْلا و سعلاكض اعل و لاق ضرالا ف قيرعتلا طلغلارصشلااض:ًاوهو

 دشلاو اسلامنا هلامهلبا تك ؟منلقلا شعارا موتنا

 ريسأ ف كف تراس نوضعم 5 اهلعأت نوكر 0

 اهعف ماعلا يعمل اءاشعلا فاص وأ ضعنرك ةدنعتيللاا ذهري فتى ةىحلاقو

 تلعوع ظعلا تا كلذو هبمشو ىونلا اهلغأىف ةفولعملا ةلزنهبّنعلان مال ارهشلا نمناكذا

 ل :وأتلااذهىلعالا ٌضعُمهاضعلان ملاقب نأز والو اذهبشاموّتَلاوعونلان 2 يل

 ل ضيا نم ةلارالاو ضل َءلارألا هلنا لك [”ىذلا كرولا علا هللا لكأت فلاش

 اذالاكهنالرعاشلا مالكم سجو عب رض ءاسأو هلاكت ىذلا ىف ةغنح ولأ طلغبقعتملا لاك هدمسئرا

 لسجرلا لوق عمراصمالا فاعوهو ضعلا هركذ اف َنوّصعُمموقلا لسق هاضعلا موقلا كر
 ليوأتلا اذه ىلعالا ّصعمهاضعلا نملاقب نأز وال هلوقوهدقوتلا نم لبس ني اووماضعلا

 زيسعب اصصلا فو ىلاعتهقناءاش نا هركذن نحو لبق هيلع سس عَّنال هنم لويقموعغ طرش



 ها (ضضع) 2 داشلافرح « نيغلالصف

 ت.كحينلا نبا نع ىرهودلا ىكو بانالا دعب ىتلا ىه لبق نانسالارخاوأ

 فيعصت | ذه ىرب نبا لاق باد هرلا ىفةغل فلات ضع ةذسع :وألاك 9 0 اغتسل خس

 ابيض اناقتستلاسْس المال باك ف شكملا نب دع لا نبا ىلع

 هبرصعو هصعل ايو ةمعملا داضأ نال “هل مهملاداصلاءباّرلا ىف ةغا ٌتٌصصَعو ةدسعو لاك اصصَع

 ٌصاضعلاو ٌهَضاعما كلذكو هبحاصامنمدحاو لك عاذاناَطاعيامسهو هلع ضو

 اع ةراتع :تاناسللاٌضعلاو كسكس ىأ شعم مالا ذهىانلامو هين رط ىسهتضْصعأو

 صاضعلا هب هوغسلاف ضاشعو ضي ضَعتاذةبادو ردصملاكاذكو ل عفاكٌل عفلاو ئينيال

 رغب طوشعتقاو شويش اكو ستا خا وس دل دباس لاك ١

 سانلا اضع نم ا ا ا و ضاشعلان مكملات :رلاقي و ءاه

 هم هامل ءازعي ىَرعُت نمشي دملا ىف ضع ىش 1 ءامقلاوبس" : لاعت عمت بولو

 اليك نهلابربالا . نعاونكتالو كس ًريأب ضضعا هلاولوةىأاو :؟يالزدلا نوب هوسعأف

 بسس بسلا "| نمىهوُصعأف لَنا ن ,ماضدأ اتثد ناش هفتموةيلهاملا ىو لاا
 سس

 00 اسنا ص عأ هنا نا ثيدح فو نالهثلا.لاعتو ةملهاخسا

 و »و ع

 ىشعالا لاو هّمصَصعالا ذهلوقي كريعو) ا

 نياغلا نمل فمان م »+ هَل ىباوّا قي هضع
 -_و

 لات "و ٌضاْسَعال و لاك !اندنعاملاش هو هلع ٌصعيامىأ اضاع ءاذأم و

 اضاضعقذ.لاسهردخأ اضاكرا زاب ىك ناك

 من اماعطق ذيول نهمانأ عملاسل سند رثوفماك !ىزاملا نسا ,هردخ فاست ماق ردح

 انانأامح ز ربنبا لاهو هيهتقان شفتيك ديدقمملا ىلا مر ةوهودصلا باطلا ا م
 مهيلعالفمهلنشسالموقلا ناك اذاو لاق هم ءانان” ام ىأ 3 0-5 موصعو ضاضعنم

 دا قاع لعيت يدح فو هبّدزآو هم 1 لا ضَعو اًضاضَعاو رين 4

 انهه هيدا ليال فيلا نبالغ موزنلا ضيا لسا ضدك دعبل تقلا

 اهوئضوهواهمزل لع ضمواشعْخرا برن فاتلاسعو همزلد هضم هلال هاش

 ةمحلا ماا ضعأ وهاناةمرل قاتلا حلا ضعأو قوزللاو موزللا بابل ااذهةق.ةحنالمّدقنت

 امو هش لنص ضع لجرو رق ىأ سس ءونالذ ضع تالفو فاعلا ان ءءانا اهمزلاهاغق
 م

 ضكرف هدشنآانزا هل ]وق

 يصعق همك الزاد



 ةراسع ملا 0 9 هل ]وق

 هصضضعو سوماقل احرش

 عمسل أو ةممعةغلاضمضعت

 ها ملا

 (ضشضع) .. داضلافرح « نيعلال صف 0

 م <” ورك هس

 كسلا لثمضرتعلا ل اوعفملل مسآهنا ةضرعلا فلصالا لبقو هملعى وق ىارفسلاة ض 00

 هضم رثكدأ م ملُقضُي دع ٌصرَعلا اذهل ركاب واريثك هنمُكَدشُيىذلاةرهلاو

 اذهكلونقك ل 8 م ,ءلاريصتق سانلا مالك هضم ارثكما مالك تسر نالفو

 ا هسضتعاماربثك ام لنصل هرغلا|اذهو نال وكل سا لح .رلا
 الي 28

 نالفاو هل هل صرع ”كاك ذر ةودطوه مهلوقواريثكه ضرتعي بلع ىوقرسشللا بسن ىأ ارمسلل

 وود و م5

 نضرعلا (ضرع)ل دعرافملاو هللا نم برّ وهو سانلااهب عرصب ة ضرع

 ش ريسعبلا ضارز :دلاو شير علوم نم هن 7 0

 هه 2 ه س هس

 * اضد :رعالكلك الع قل *« رغاشلال اك مصْضلاريدشلا اضرلغلا لكذكلا ب رعلا كولا
 0 هكر ل6 صدك اه دع - 00

 ضهر علا (( ضمرعل ل لكلكلا بحير ضارر ءدسأو 23 اضيرعةساوهانل نا 5-3 لاقو

 ةوورف < و
 لسقولاف ملا ىلعنوكي ىمسلتنالاةمرشخ الا وهوىانعللا لاك نلمطلا ضامو ءلاو

 وو 11

 00 افرتنالا وكلا شمت اك نوكمىذلا لعطل او ءاملا ىلعت 2 ضيرحلا
 2 ه سو

طْلاو ضمر ءلاءاملاديز وأ لاق انامثه نطو نمزملاءاملا ف فوصلاكر ضخ وخر
 داو بلْس

 لاك ءاملاةوذثوكو تح ءاملال هس 0 ردا رح الاوهو ةانار را لام 3
 وود 8

 لاقي للءطلاوهف هبل :او-ىفناك اذاف ءاملا ىعتي ىذارضخالا علا ضءرعلا ىره الا
 هموم

 1 ضهرعمءام

 ارا ضر ءلاو ا از قاسلا 000 :ردلاةالعاض أيل 1 ا

 اننآرضمرعلاو انادعاهيلصأ ًاوشو ريطلاريقانملاشمأ كوشاهلداضعلا رصش نم ىرسسملا

 كايايجسلا ا رآلاو ردسلاراغص

 نارهلتلا ضمرعَتبانم ىلا #* 2 ىلعتاصقأ لان

 ضمرعهاضعلار اغص وهراغص ردا يطول ا ءةلارآلاراغ صا لاقي ىرهزالا

 امنا اهعدآت الب رقعلا لاق الوتسلا و نا 3 كاسنا سلا ردم سعب
 وهو هد ء ا مة امع ذو

 : وةهع هتضضعواضم .دءواضاضعو اع هيلع تضع هَسَحأ هن ْسعدقوا آو خبرا اهان 5 درب 23

 اولا عاوستو ضارب دح فو ضصْعاو صعد نم هالو مهتغل لعن اياهل عهسي

 ىفوتانمال اوزيل عسب صعد اونل انضعلا نال نيدلا صحأد كلاسمسالاة دش قلشماد- -]
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 مدير نريشنؤ نط تيس باح فب احهضشلف رو ىف + هوم يع

 لن اى هدد.

 انقل يبين نيضدشلا



 4 (ضرع) داضلافرح « نيعلالصق

 3 و 9-53 كه د هع به ع

 بيث منانثللا فرودقءامو 5 ضرع م وس مولا برك فكس

0 0 

 نموقوةسيتطط ذل ضرس و لاع ضرع لام ةنشا ما داصلاوداضلاب ىورو

 ريكو ألاف ضير ضار
|| 

 هدو عاش 2 و وت ه2 ه مهمه ع ع |

 ركل هئاوط وأ 0 اهيربعبو 5 : 2ك |

 و 828ةهسسم 5

 ةضارعو هءاوصوُةضا ارغوادرغم رهو ءددوأ ىرببا لافاشعبهبشيهشعب لمار

 رح ًانبالوقام أو هل قىذلا تيبلانةالعو ضقفال|

 و 27 8 2 -

 اهضورع ىرجت سيعلاو ىرسلاع يمص ل .الهىرعت تنلالأ

 يي ذتناكدقنزكااطق 5 اي ىلل اورق

 2ع ةوزل زذاوم وص 2 و <

 اشف ايطو رعوأ اريس سعر يسسأ 37 اهتحرنيسح نداسدةحورو

01 0 
 لاق سضارتعا هيف رت الاواهلةدقامهادحانيتديصقدشن هنأه انعملاقي و ريسأ ىأريسسأ

_- 

 اذكهو لاك 5 اشور ضووتو الوب رعشلاىور ريسفتلااذهدرسف كذلاو رنا

 همه ل .

 تّسداو معلا, تقلقي 0 عسب كلارةقاناا تْضرعتسا لاقي وهرعشفف هساور

 لبقمنبالافتّتعساذا |
 نمر ع 7 5-5 86 و - ومع تج

 ريا بسصص طرعتساو #3 اهنست سيسح تقلد قءابق

 يش لي لءاساذا هدأ صك نالذوا,نانسأ ىف وتريح يش سيخلق

 ووو هج

 رم خس لطجرعما رشا اهيلعةيوقىأ ةرارعل لا ٌةضرعةقانومرها

 ىدبعلا با لاو ورشلابعبلا

 8ةمو2 82و 77

 ديلا ةئاملا ضر عواوغل #3 اهدالو لج ةناموأ

 هلمقنالرسكلاة امواهداتناباوتسا ل

 هسو8ه939 سان م

 ميسلو حاصر« صلاش بهذ ردا

 306 :,ءنالفلاقي ,وءا وذا تيبلاىف وهعطق ىلع وق ىهىاهره ًاهرخدلطاوأ و انكي لف 3 لا

 نامل همولا هش هرعلاو هيلع يوقد ٌثرم ىأكلذاٌهضَ 9 (ٍ

 سمس ور هزو# هس وو 1 ه) و ه سهع

 ال اهمضرعراصنألا مه 375 ادْمحتددع ادقهتنالاقو

 مهاوق نموهرثالا نبا لأك #3 لوهج م ال_ءآلا سماطامضرع 3و1 رهزن بعك لوقو

 ( عسان برعلاناسل ب 7,

 حرشمإ هو اطومضم

 ىيرماقلا

 قدلح ةدام ف تدبلا

 ءرللانم ٠6 ةفرعص

 طيضلا اذ_هريغد عسارلا

 هيسيغعت و لك انهامبا اوصلاو



 لصالاباذك ملا باصأ هلوق

 ىف توقابم_هتمىفىدلاو
 عضا ومددع

 ا.هاوللاسف نيتاطقباصأ

 ا

 مس وسو

 5 سر

 اهانزربأءار هلال اف اضرعنب رفاكلل د_ئموب ْمهحاْسَضَر ءوىلاعت هلوقو اهرسأب ”للسقلا ١

 © سا مح

 ترتسهط ىأ ى يهَبَضر كا ان َتْدزا هلل دنا تعج واورافكحلا هي ارطن ىىدح

 موئاك ننورع لاقت تنايكساو

 انيتلصمىدبأ فايس اك ا ةماعلا تضر ءاف
 م2 "م

 نفع الاقي ٌكدكمأ ا ذاريدنا كل صرعأو ةضراعاهيلار انانللاهلابجتَحالو اهضر 2ءتدنأىأ

 2 يو

 رعاشلال اق سرا 2 ءمالإلو اذاهضرع نمل نكمأ أى ىلا كل

 صس جوس

 ااننحاو ارم توملاب و 0 انانملالم .ةىضرعأمطافأ

 3 5 2 و 007

 نكمأ دقأسش قس 3 الوىا تش ث يح باجر عضوىأ تن ثيحاضر ءماأطلاقدو ىنكمأىأ

 7-0-2010 و 5 رو ى هس مو < 9 هو

 ضرعةلاقنو هلوأ اربع نم هن ادا اذارهشلا تضرتعاو كط طوكر ردالا ترعاو كلذ

 5و هس

 ضرتسعاوءرك أ امي تالفىل ضرع لاقي ثيل لاقو يذوب صر ذبل ضرعو تالف

 ةمرلاود لاق هنعّلدءوهساحى اةضراعز هش عقو ى ا الفنالف

 سو اك ىو*ء-8 ا سو ص

 ا و 5 ع 20 لم ىرعشلا ضراعدقو

 الؤالا رانج رجتسوتا ناابءلع ضرعيو املاداقب نأ وهواضار - ار

 ساق صو -و ما ى جمع و

 او 7 را ضارع عاد ةراعي الا ند بال صن ال5

 ارغ نالف فان سم لا ةيدسعوبأ 31 ضار 0 «تليذو حامر طال لّدمو

 لو لمفلا ناك ال :الافد وكت ارم نمر اعلا امتراعبنأ كلذو

 داو رملار قارعلا باج ضراعلاو هسمقب ب كوشلااذر مشا راعي ضار ءودريعد واويف

 _ داوم لاقولبج مل سلا ىصارعش ىنىدلا

 ءو< 9 ةء.

 ضيرعلاف تلد ع عالنت نيبو د جراضب قبو هتدعق

 ما سوا نب لاس ع و نب ملا ع

 ضيربلا ىتناف ىدبلا ى ءداوف هلىولا لسة تايطتباصأ
 ا

 نا قارطىفدخ 00 الق الف صراع ا 5 1 اسد اميل اف طراعو

 لاق ولعنام لئمتاعفو قام لئجهسيلا تنتأىأ عيان لبو امقتلافرخ قي رطف
 هم 2 د هم -9

 ىدعسلاةكل 000 لا لاه يتلا ىف مىذلل ضرعم مل



 ءا/ (.ضرع) داضاافرح « نيغلالضف

 صرع نوكي نأ ف اخأ ااهنغهللا ىضرةكعدخ ثيدن -قو . سنجمسااهنالعمجتلو تو

 ىأا نع ضعاف هتبو ذولا نءنج-رلا دمعي دح فو سس يناس اهو نأ صرع

 ٌضراعوٌعاسى أل بلل نم سرع سموا منابتا | نع #نمدري_غوأ لض ص نم ضراع هراصأ

 3 2 يد ىد هوو 3

 لاق ءامم !نيرعمو نصرغمو صراعمو ضن رعو
 2 َ 0-0 8 وع 5

 ع رىلع هش نم تدضغأ 3 دف اريمالا راح بالو
 م

 0 د 2 بياع و )ص 5

 مالا ىلع هنيدي اس * ةركن ريسجلا نضرعتكالا

 لّدَمطلا ني سماع لات عضوموأ الجب نيعلا مير اوواضرماا ءريدقتو ةدئاز هيف فاكملا

 تس وهم ص دم ه2 1 0-0 ل م هر سمح

 دع غرضةيالل كنا ن ا!ءقالو « اضراوع وانقيكتشالف

 0 خامشلاهيفلاكو تسرق يلعونئيط دالي وه هولا لام نالجامهو ضوه

 0 نسون ب 3 با 0 9:

3 0 

 سارا ىداولا هل 03 ضان لاو

 هكا 2 4 وع

 هن وجنب ةدعاسلا# ل بج ٌضورعلاو

 م دكه 21 18 5و هدو

 فحا نمو همر ضورعلا بيج 23 م اردو عدس مرا ملا

5 
 5 و و

 نم حي رهن ا نايف ىلآث يدح هنمو اهلهالّلاومهيةْن .دملاداورغصمنيعلا مضي ياو

 شد هم هر, 2ث مص م هورو

 نمسح يضر ءلاو ضررعلا نمي قاسرت الآ[ تندم كطاددمو ضيرعلا غلب ىداكم

 نم ٌلءاحامىأاه ل لءاساع 0 درعا ًارلاَن ملء املا : ورضنلا لاف بايثلا
 ع سدد“ و 0 7”

 نأريسغ نم ةنغباشار ةتطرتعاىأتأرما وهاذا اضرعاشاعمسهاو ةوركفالوةبورريدغ

 ىسع الا لاق ضلوا نما ةرادسلا

 سم 9وس نو

 لحرلا اهرب را قلعو وكري 3ع الجر تقلع اضرعا مهل

 م3 د <

 هيلطا نأريغن ينشعا ضارعألا ن ءاضرعتاكى ار ءابفآهلوق ف تيكسل نبا لاق

 و 53 5 4 7 د 4

 ما. ص ع

 كك نالف ضرع ؟لاشوا قلع نوكيوأ 00 لوشي

 و تع م5 دو سه 3 9 >0

 نالف لو ةرف متت نمل جرال لسة اذا كلذو ةفرقلا ٌتْضرعأ للا ىفوالوطو اضرعبهذ

56 0 



 (ضرع)  هداضلافرخ *« نيعلا لصف 51

 نحأ امس اعنا ثندح> ىفو نزكجاا نعمل عبامضيراعلا ىفامأهنعهللا ىذر
 55 - ٍه 2س ع و

 موو فور ملا نيرفوامحتم بتك اذا بئاكلا ضرعلاسقيو ملا ارجمالكلا ضد راعع

 خامشلل ىمدال ادشن أو طخلا
 نس ميم ىوسصم سس صس دامس 65 72

 2 هرعمرجءامتب *« هئم ةئاريعطخاك

 أهل لوشن نأوه وهنح رصالو |هتبطخه بشد مالكب ملكة ينأ اعتق ا ةبطخق ضير لا و

 ركذولاثمالا بر ضي نوكي دق ضد رعتلاو ىداح نم ءاسنلا نإوأ ةسمقبا كف ناوأ لمذا

 0 ركل كناةياورفو ضير داسؤنا اس نب ىدَل لاك هنا ثيدحلا ولاقت ءلد.قزاغلالا

 داسولاب فك لقوريثك 3ك طاع لة اسكت تادلا نال موذلا نع داسولا قع انقل

 | ل ءّناف ةساشلاةب 2 هه.عو هس اي 3

 ا

 "ا ل 00 عر ماك 0

 9 ه«دموهراعوو 4 8غ ذ و 2#و | سو

 سور دوم ةضرعم #3 انترنت

- 

 ع مس ته

 فذدقلا ضرع ن مهريسةنرولا هانا ءالكلا لع نع نمو هلانضرع صرع نمثددملاىفو

 9 ب

 انددخ طاره هائمقأ 2 ارك لسلاج رِقَو مولا غابيال ب تبدأ .هلان_طرع

 فذقلا عب دددهرت رعتلا الثمالكللا ىلع ىلا رضو ءاملا فنفس ان صءالكلاو
 0 ا ل عم 0 3 1 ا ا

 ىقناتدبلا نم لوالا فدصتلارخاوهورعشلا فاصن !لصاوفىهورعشلا ضورع صورعلاو

 1 م 1 و ع 2: 5 و 3 وم ا

 اضورع ىم«و هب وبدس هاكح ساسقريغ ىلع ضدراعأ عجلاو ترك دامبرولبخلا ضورعلذكو
 ريسخالا فصنلاو لوالا ىلعَّندي ىلاثلا نال ضو رعلوالا فصل اف هلع ٌضرعب رع-ثلا نال

 4 م 3 8ع مولا و هزإ هو 4 - 7
 ضورءوهلوق لدوطا!لثمهدوعورعشلاق د ارطضورعءلا لعب نمم.نمولاقرطشلا

 1 يب سو جا 2
 هلا طسو يعءاغاو قحساون ألاف لاةم لك ولاق ايو ريض ىعسته  فاوق فالتةخاو داو

 ».. 0 2 75 3 .٠

 ما ضصااو و -

 تديلاءاكب ىلع ظفالا ق ممر ل نم تدبلاو ءاذملا . نمتددلا اينو نطو رقلا ىالاضو أ

 ىلا ممجناعلا قر ردا نمتديلا ما م ”عمالكلا ن متيلاما 0 روكسملا

 2.4: و . و 2 :- عك و - 8

 ىهفامم ضراعي هنالرعشا|نازيمضورعلاو ضد راعالا فهنمرثك !اهيف ص قتلا بورمذلا نأ
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 5-5 (ضرع) 2 داضلا فرح ه نيعلا لصف

 0 دولا دور ولو مها شل بةءانلل فوم | عدن لو: مهنم مهل

 : 8-ِ 00 كا 1 را تا الا ةهسء-و

 : ضو رعى 00 - أل للا فلن اضدءتلاقي حوت ٌصرمَتو هندسي لاب ىل ضرعو

 ىنلاٌلمادناكو فزملا نيداصا ردهللادمعلاه قد راع زك الاهشوانسهذشأي نأ جاتحاف ا ْخ

 - قوم ب مي

 ىعسو هير كرد 6 1 ىلع لسوهملعهللا ىل_صدا هدو 1 وهوهمقان بطاخ مس وهيلع هللا لص

 كاد تأ تعلق سو يلع هت لصون ارسل دارأ يحال نيد: لاذ

 2 -”اقتراودساو ِ !

 8 قس

 يبا مساقلاو اوه #* مول أر ا 0 ىوسواجرا دم ىضرعُت
 5 0 هم 26 هم ب و 2

 نالء ءازولبا صرع طالغلااءانثلا ىكنتوةرسيوةنيىذسخب ى رعت ماقال تقبل

 ددسأ لاق ءامسلا ىف ةيقتسع تسيل ٌةضراعُم بنج ىلع رعءازوملا
 هس 3 هدم للا ان ع ع 2 7 ِه وها

 اهماشو َنهقوُصَرعاممك 2 اهروَل فسأةمشاو عجروأ

 :روصلا ف بك اوكلا ةمقتسيغا الءامسلا تضرتعمزاب الءاز وحل اءاهمشريثالا نبا لاق

 يدوص 20 ري سوم 0 هم. ا و 8

 هع رس ىف ضرب ذاهلا 0-1 ضرع نع طاب يقلق سس ولم بعكديصقهملدو

 1 ىدصالا هيبعي وهو لوقيفزاقاذا ونالثل سعر ظالغلاايانثلا جراما و

 ضارعأو حرص وهب ضراممالكنلا ن 00 رامملاوني.لوئشلا حرج راذ اضي رعت نالف

 انالفثيأ ار 000000 00 ءملا اضعي ضع مش + الكهسضإ راع هزاع مالكلا

 بحأ ام سايعلا نب هلتاد_.علادىنءملاذسهلو ول انالفثال ا ةون دوا

 دقوهلةيراج هنأ ها هتممتانيح_>اورسهتتادعلاقاذهاو ملا ارح رم مالكلا ضير راعع
 و 6 -

 لوقا نافةروس رقد : نارهماع تاق بح - وهو نارقل ارقي الت أفلح ناك ئ

 انيرفاكلا ىوُتمرانلاْنأو 5 0 ل تدم ظ

 انياب و ملا قولو ع فاطءاملاَقوفسْرَعلاْناَو

 انيمّو ةمهلالا كت اله«: دادش ينال هلي

 اضرِعاده هنعدتلا ىنرتا دابا لسخ ان رفاذهشبستا هن اما تنضرفلاق

 ئشلانةيروتلا ضي راعملاو ع زصتلا فالس ضير لاو ةءار_قا !نمارارف اضرسْعمو

 ضب راعملا فنا 0 وذ نيسم>نبنا 00 لدم لا فو ىلا 5 ءأ

 5و هم

 رع ثددنح قو نسي رعبا هكر رغم عجب يراهم تكلا نعت ا ظ



 اذكتئرالا ضار_ءهلوق
 ىف هلك هو اطوبضملصالاب

 اضيأ سوماقلا ح رق
 هىجغعم ينكر رصأو

 طدض اذك ىلعف ىشرعو هلوق

 رظاملو للدالا ف

 . (ضرع) نيعلا قرح « داضلا لدق 3

 نيف

 ىوارلالا اهولاف هلمهملاداصلاءشيدحللا تب رغفوملاعملا ف ىلاطحلا ه-رشو يملا داضلادواد

 هنالد_عملاداضلاىوردقولاق تةله-هملاداصت ا«صرعلاوهىرمش لا لاقو طاعغوهو صرع

 27 # كش < 2 0-00 1!

 ىسعقنلا دمتى الدشناو ىلرعالا نبا نع اطبشنألاو أ اشنلا صرعلاواًضْرَعَت بلا ىلع عدول

 ضرع ءو أد صا بانت ىلع 5 انهما

 نمىضرعوةيقتسم قرط ىلع برهان ايم ىلعر .ةلوقيولاربعبلا عون سيكل الا

 ىضدلباو ص لا لشم ضارتخالا نم لذ ىشرعو هطاشنأ نم ضارتغا ىلء رن وأ لاك طاشلا
21-5 

 4 مي

 ىض رملاودعت سزفلاو طاشقلا نتوريتسلا ف رار طرا لَو اوفى

 م م

 متفونيعلا ورم قنوت ند صو هدو نمد سه را هيض درعلاو

 دنغنأو ىارعالنبانع اما ثري سلا هضم

 ةوص 0

 بألا شارعتانْشَ هر نم #2 تصنن - 0لجفاندر

 لاقيو ضالة ءلاامنا د همءض را ةيالدسعوب لاو ةنطرع عججانههتان- وعلا

 رو و

 اهمو 01 يه موتا د اوال وممرات ؛ابعال اوطو ةنضرعلاود- هدد الق

 هم 7 2 ىود

 م تانضرعلان د استجب تانّضَرعلا فل" انضر «ي رعاشلا لوقو هطاشن نمد
1 

 هد رع ةأ ماو صرع ل برو ونس نمار 2 ترهذةنْضرةأسعاو لاجرلان ملس-رلاق

 1.4 و 5 ه

 ىعرعوف ىأةن ضرع نالفىلا ترطتو لطاب 1 باننا طرت ميو نسل ءوندرعو

 0 هدو م5

 لاعتو ةقطموغا نال نصر ةشلما مالو ى طرعل ار يغصت فل لاهو

 فلسا -«لاذا ضراعمريسوواهرد عمو اهفنأب مرت ىلا ى هو قولملا ل الا نم ضراعلاورموبأ

 *ه وو 7 هس م اس نيا < وع
 اًضورع صرعي ريدا كل ضرعوَدص ف ضرع هنع اصلا“ لآ نع ضار ءالاوراطقلا ىف

 سس وو م د 0 - 5

 هد ناكلوقف ضير رعلا وسر لجعل او هن ]طلو هؤور عم ضرعتو فرشا صرع و

 ص جس

 هعنصاع هضراعواذاوهلامحراسريسل ! قدس راع حا ا اداسففّذم ل ضيرعلاوأ ]

 ضوملا ىلعةقانلا ضرع واه ندا واهات سس ملاذا عب 000 :رأعو مصلح

 لثملا فو ىرباس صرع ةماعلا لوق عب ةلاع موس ىلع ضرعو برس نأ اهتمت رعاه ترعو

 هنو 2 ماو

 ىعف ىذر رعوادب ضر عي ئشلا ضرعو هيفا .الو ضرع لوأب ىرتسشي هنال عباس ضرع

 لاك هلو ايران اطر ابو همرفلوج لبق و راركابىأ اًضراعهيتتلو ةيومسبا كم ضار ءالا نم

 رخام د در دولا تاضراعمهأ 35 مههاشملمقاملالاَن مارك
0 

 111سم  تشتللا |

 مهل



 لقا د

 مرث دقدوع ضراعتأرف 0 1 كحاضنا ة م تنزه ا ليقمنبالوقأ :

 1 (ضرغ) داضلا رح + نيعلا لصف

 تيكسلا نبالاقو ضرا راوغلان :رمتسلاءانثلاو اءانثلا د_عبامنانسالاه عب رصنو لاك

 تا صل ىلا ةدينثلا يرام ٌسراعلاممضعب لاو هيلي ىذلا ل سر او بانلا ٌصراعلا
 98ه سوم هم ه عدم مو < و -7نيبيع وهم ء

ذالاوابانثلا نيبام ضنا ولا ليو ينثلا ف نوكيا ولا
 ةيئاهم ضراوعلا ل_ةوساره

 00 مالا نبادشنأولفسأةعيراو قوق روش لك ف

5 2 

لاوهر يزل لفسأ ءاوتبساماهتاوسادب# نائسسالا ضراعلا
 لفسأ عذابا ةارع

 اًضدا :ًدشنأوةيرقلا

 « -<و ىو 2 وم هدرعس# ع 6

منو نييلعّتم #23 ْنْسلاَقا ردا 47و 3-0 ىسو ىدردنن ارا
 

 ازوعفمصدنلاقو ىذغل ن ا هيابسشش ىلع فسأ نويلعٌّتمهلوق

| 
 سمع و

 اهناك توَنسارداردنععأ لجأ ناز لاا ارعيدارأ 5 شلاق اعلن ءئرميذت 23#
 + هرعت

 ع

 هيدارينيضراعلا فرفش نالفم-هلوقو هبة اسس نانا راوي ىهوْنّسلا فارع

 هَ للا ٠ نم ضراعل ريالا نبا لاق هيضراعة فخر ادا نمثي دا ىفو هيضراءرعشة فخ
 #0 و

295 

 ةراجحص ٠ نع ياكم وهيدخاةعفصناسنالا ا راع :و نقذلا ق اوف ىلا اص درع ىلع تس أم

 ناك اذا ةّمْشلا فرفش نالف تيكسنلا نبا لاك لاق :وىلاطيخلا لاك اذكبامهتك رحو ىل اع هل 1 ذلا

 هحولاةضراعو تبان ءارئاكو لاعسلاةخؤ ضراعلا نضل رأ لو سانللل اولا ليلق

 - همه595-ءوو

 هسقاح فهتيدقردصما رتب م سرفلا فأأ أاضرعو بيذهتلا فو الاقرب هتمودسم

 سدورز م و هء ل

 حهالا نيو رعش و دسحىفو ةفكسالاةيذاحم وفن منبت داضعلا كايسلا لاةضراعو اعيجب

- - 

 هنمةضراعلاُديدش ل بروةمار سو دلو ذةبخانلاديدش ىأ ةضراعلا ديدشل هناناقربزل لاق

 انين موت مالكلا لعترذفوقما ارصودلجو د ىأ ضراعو ةضراعونل ناو ل- دلاىلعأ||
6 

 نب هن م

 اقراها ئراو وبال قُم ضرالاوةواع ذاصل لا كر

 اهتعهلنا ى ةردشا !اعشس -قو ةضراعةدحاولاٌةضرمما هن بشْحَتيلا صر اوعورولا

 ماع )هه عر موس هضم 1 9ص

 0 ضرالا,عقو ىتح ضرع 0 كومو جة ازكن مصدقة اع نرحب اروع تنصل

 ىلع عضوي ةمش وهو نيسلاوداصلاب وهوداضلاب هنووربن ود لاق ”ىورهلا نعريش الانا

 ى ننس ىفءاجثيدخحلاوراضقلا سلتا قارطأ +_لع ولكم هنقناودارأا ذااضرعتببلا

 اذك انانثلا ف نوكيالهلوق

 هياوصةشمأعم ولصالاب

 ها انانثلاىفالا نوكمال

 حرشو حادعلا فك اذكوهو

 نببعك ةدصقل ماشهنبا

 هتك هفعدتلا ىذر رضز

 ىوععم

 اذكهلجرلا ضرعو هلوق
 هأ رطنمل او لصالا قطنض



 (ضرع) ٠ داشاافرح ه« نيعلالصف 1

 ةقانلوقتو ةمالل هتسامسن كال ةمولءبقو رطلا ىلاد ودي تحد رضأل اوقب جحا مزلنالو
 م 7 وى وع

 ةقانتيكسلا نبا لاو لاذ لاير تناك اذاٌةيضرُ :رعايفوةيضوع ةقان رض اهأو سورع

 ةيداج فصيرح بلوق فرم لاو كنت طوقضاب را عب سو
 دد دوس تعض ىرادأ ١ ادي دس رع ىلع ىلوقا.ممو

0 2 

 اهتطعأو اهترعأ ام | اهتم ورسغلاك واهمدقف ور واهانا همالك ةيعضتقاش .اههش ىلا ارعالا نسا لاق

 ظ ضارت_ءااهنف ةميعصقأن ىلعان ١ ًاواهتلك لاقت وةيعصةقان همالك نأ اك وعض م َ و

0 1 

 "|| ضارعلاو * ىذرع سراج وك وذ *« حاشلالاك ضارتعاو نت هيفىذلايشرملاو

 ىدعشم .دح قوهد<الدوعل أ ضرعِب سي طد.فاض لك رس ورا ل ردكلا

 ' اا قر لاكقزك صا راف وداعا لصو دلل تاق لاق

 ضرع او مدح نوددوع ضرعب ببصيامرثك أ أو شرالب هب رباه مس ضار ,«للابدارأ لك امالذ ْق ناكملا ضرعملاو هلوق

 ظافلالاو هسف لو ةيراحلا ها مل موتلا رحل ا دولا هيف ضرب ىذلا ناكملا دعةكوهسوماّقلا حرش

 2 7 حالا فو حاسصملا قو هدا

 : ً 0 ءا ل اركب هلضرعتال
 ديرنبىدعلاو ةيعللارتاج لبقو مقل اتش ناضر راعلاودا اح ةاضو رعو حولا اضراعأ]| هعنم فدل ضرتعتال ىاهكفو

 ىف 0 يم 0 9 0 007 .-_ -:
 قايل لاق هيض راعنم هرعشلال> الاعب دخلا صراعلاواهامع امال كلذ نمفاعملا ضيراعم

 هدأ ىه لم نأ كضارتسعاب

 نإ ص رعف ترس لاق هئالأ

 لمح نمضزاعقن رطلا ىف
 ىذعالال اق شراوعلا يل سارضالا مَباينالا ىلت "نانسا عسدرأ ى م لءقو نمهعنععنامىأ هوو

 815م 98م سم هامععىلضرتعءاو أ

 لا لا تيل ان وبلا م صمءاعرفءارم ا
 1 ولا حولا د .ه6 انوه م ما ةراوعلو# 0 ند انهام نآرهظيو ها

 "1 لاو ازمخلا دنع هنمود امم غلا صراع قو سار علا نمضراو علا نأ. !ل١لاكو ضرعملا وكف هيلعواذه

 ش 2 هس نس ريدوو 7 0 َة | ٠

 واتس الا مدت اكهشيس 23 تمسي اذا لطىذ ضراوعوا 0 ناكل ىذا
 17 1 2 .٠ 3 0 / ٠ / / ,ديفعم تكس مل#و

 ثعب لو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ثي دخلا ىفواهنانسأ نع ف شكت ىأ اهداعنام وامانتلا فصي

 .: رتل كمي ضراعلا ده جاناو ثوعص نا َلناو | ءدالإ

 نانسالا نم نيد قوام سرا راوعلاو مغلا ضرع ىف اهمال ٌضراَو وع تيهسابانثلا ص ناوعلا م

 نيام ىهو ملا ضرع ىف ىتلا نانسالا ىه ١من لاق اهذراوع ىلا ةفةأ ها ىلار ان

 ثيبخمأ بط اهكعيرواتوك-: هيروسل كاذباه مم راعاهد_او سارضال واننا 01711 ز1ز ز]ز]ز] | |]|] ]| ]| ]|]|]|]|]|]| ]| ]| ]| | 0000ا0ا| ا | | | | | | | | ]| | | | ]| ]| | 0

 ريرحلاق مذلا ضرعةيقن ىأ ضراوة هاو

 ص ص م7 5 و و همسة س7 5< 5

 ماشيلا قسةماشبعرشب اهيضراعل قست مويرك ذ دب 1

 لاق

 11/(0أ00010|17100111010اإاإاإاإازازازاز0ز]ؤ0 | ز | |]|]| ]| ]| ]| ]| ]| ]||| ١



 00007 ذ]ذ ]| ]| ]| | || ]ذا

 ىجملاو اان نلوهأ اوتيل دنا نوضأ نان .اًحرلا ادهوهلوقفل-قو حبلا ل نمرلن قا |

 ير م 9 0 0 كم ا هخو ا 7007/0 عل رق تا يندلا 2 1 يال وب ا د يل

 (صرع) ءا داضلا فرح #2 نيعلا لصف
 0 54 1 57 و ىرع 5 0-2 : 8 ىو هو

 ىا اذكواذكل ة_ضرعان الف تلعج لاقي ومهدارأن 5 ملك ةزمناوناك اذا لوانشم لكل هضرع

 لةواعئاماضرتعمراصد تف با ذاهنال نور ومتلا هلاقامم بو رقادهو ىرهزالا لاق هلدتدصن

 مث سو هَ

 نى ّآ كفاعله وقءانعم لسقؤةامر لل ضرع وف فا !ضرَلاكم كناعال انراطم اضل !ةأارءم

 نم هرهغو لغش ن نما عس ب ام لكو رب سرعنم لتشكل قو لاق هللارك ذباهنوُدَدش

 ناللفا ضر لاقي نمو عذام ع مول اس لاح ىأ صراع ضصرعدقو ضراعو هذ ضارمآلا

 -ٍ و سس هس وح

 اذكر ط تكلس لا يو هيهذ م بهذي وهدا صدصق» نا ٌكضارتعاب نعنع هضرعتالىأ

 ص 3: ص رص رم ص

 هةدض هرعلإو ىرهزالا لاك ىوص ىلع ى فم ىلع عاق عاش ليج ىاضراعو ل رطلاىف 9

 رعاشلالوقهنمو همفّوعقت .,ودوركملابسانلا هل صر ىذلاوهورخآ |ىوعم

 هو 2 28 س ماو و ه2 مروع 2وعدو

 لئامقللهضر ءىانأ اي #* ةيصعسكودفلا طغراوكرتت تاو
 مصر

 سا 8سم

 نوعقي نولاربال س 1 لادضرعت ال ثسللالاقو ا نورك مسي لئابقللامصّتىأ

 عقار م :ر<و لوغلا هت ضرعو هسا هداك مراقد ء ضرع هناا

 0 و 2.38 9 وود 2 ه

 هم ى 5ر2 لبر لووك سس نبل ك1 عل. 5و وعامل !ةناضتلو ل1 جدي اَض 10 0 2

 2 ه2 هس هس هو وو ٍّ هي ىسدهم ميوس ىو

 نا ضر لاو اًضر عا يسد نآس رفلا فةيضر لازال وخسر وذ ةيقرخ ىأةمضر

 2-5 5+ ع 5-5 , 8ه- هم 9

 اذاكلذو #3 اموُددَلناب صن ىد صرخ 5 ةيؤرلاق هودعفف اًضراع ص اذا اًضَرَع نيرعإ

 ل #© ع

 وو نم يللا دومتوهو بنج قربا لمسلم هسنأ ارو هرد_صاضراعا دع

 4 س و9)ءود 2-9

 تايوان ارشقلا ىف نكح هضلا 3 تابع ماع تاراعم
598 - 8 

 دمج لوقهذمو ليالا

 :اوعا ؟ مو هد

 وه ا د س و د همءظ هو

 لوأذلا هيسضرعلاو ةيوعصاميف ةيسضر 2 ابرد 2 هنال هريس ىف صرخ ى . 0

 رعاشلالاقو كلذك ى ضر 00 وللا لك لذ مةيسضر :2ةقانو فرصتلا بعصا طعسوا

1-6 0 2 

 || ةسفت هسففدصور ع ثدد-> ىو #2 هيضكسرت ئذرفلا طلعلات رو رعاو 3#

2 

 11 رطل قلو دولا مشأى لا هسنعدقلا ىشرا .ةفهتيعراراتلا حو هتسسايسو

 اهلعلم < ىلا اهطسو لواذلا سأ ًرلا ةيعصلا لبالا نم ضرعل! ضورءلارعش لاف ضورعلا
 - و 4 َظ و 1

 امنالاق اهيكارل قرصتالو امدق هب تضم ل >رابكر ناو: !لبالا طسو قاسم

 الامشوامعذخأت ىلا جتفلابضور علا ريثالا نبا لاه لبالارخ ان وكلا :اهمال ضو علا رخو

1-2 : 

 ( عسان برعلا ناس 3 1)

 وهلا سرفلا ضرع هلوق

 لصالا ىف طمضلا اذهب

 هنأ دحلا عينص ىضتةمو

 هينكرظابلو بتك باءنم
 هووعت

 اذك 0 هلوق

 ايدام 2-5 "5 اميدقت

 هييفعمرتك

 مهمات تر ورعاو هوق
 عبر ةدام فى امس ىف

 ءادئّدلا» سراتسفلامأ
 هديعتم تكه عد رلاو



 لصالا,اذك ملا تاتو هلوق

 يعم يتكرر كأو

 (ضرع) داتا و رس + نيعلا لصف 353

 نام هلادومابملا لهأن 7 ممم 1 نبك ارلا مع أامةضا ارعلا ىعصالا لاقومكتتبمن م

 دقو هفاسُضأو ركب كاشي دحففو 81 وقنا 0 غس .هام اصح س رماخا ونطْرَعَو 23#

 نالف ضع ماعلا م مدقواو مع ءانعمو هلعاق مسي و وهوا

 ميلان نايل رعو تاضارعلا مهلا سوا لا ضرعتو م الاوه وضيرعلا لك ١ىلعماداذا
 ه5 سد . فوج سد 5هد ) ه قم هو نت سد

 امنالف تاهو ثن دصت ىأ مهفو رعلو مهفو رعم تضرعت ىنامعلل ا لأكو مهلأشأم لتي دعتعا

 و 2ورز ص

 نار عن دكلاوأ عب ديلا وا دل هبيصيريعبلاو ةاشلاٌةضراعلاو هيت ىأ ذك ضرع

 وش لاقو كانم يا ءاد٠ ندمالا 1و 0 سيال ياا

3-6 ِ- 

 وهو

 1 07 اها سرُمْا ا ار يل بانو هلي ورمل( يعلو

 مهضعبلافو تع طاق وعسل ورمش لاف ريتك وأ ض ضا باص

 ه سا تس 6 ت ء

 0 1 تضرعهدوجأو لاف تضرع

 مه ص سرظا 7 ءدةوم<+ ه و هر س 11 سدك ع

 ْش بحشو قشناواخمدجتالف 00 ةلسعساهك اهخبتصو عاذأ

 شراعلا كلور رغل اةقيظولا فمكل ثيدحلا ىف قو َهف ةوأرسك اهباصأىأةقانلا تضر

 نا ىأرسكوأ ةفآاهباصأ ذاةقانلا تضر ءلاش ردك اهاصل قى جلا ىهل“ 1 درملا ضراعلا
 دمام © 62 4-82 هج

 نص مه 0 يتاماض هر.سع ص ركض راعلاَتَضَ و ةقدصلا رش ت علا تدك امال

 ايلا ءلا لوةثو

 لاك هملعىوقى رشا ضرعت الفو حو لا ىلع ةدوقىأ حاوزالاة بم 2مل هانرك ذام

 ةضراعلاو هل ءريسغ نم مريد ىذلا ا أ مسلم

 و 72ه هه و<+ هو هي هن ع هع 8 ١

 لوهجمالعالا سماطابتضر تت تو ةرع اذا ىرشدلا خاض لكم ريهزنببعك

 ه2 مو

 ىلامحىوربو #3 م اره ةضرعىلامح قلتو #3 ريرج لات عجب او ذلاتألا كنكو

 وو هوز و

 باعندشنأ !صورعم ىأاذكل ضر الو

 قلتله 1 استانا #* ةنسيقالطاا مو نعل
< - 

 ءارغلام ناجل شتى ضو 0 مكمل ضرع اوم الولن زمثلا فو

 لاق كلذوخو ضتسْلا نععضر رعلا ل_قلاو يت مك هناا مها فاك اواءحال

 52 د و

 0 ملا ضرع نهب صن عضومّك أم كيانعالةضر ءدللا ناعبقال نعم حاج

 1 مهلاشب هريغلاهونأ ب صْنقضارتعالا ىنعم ضف تطةس لف او ريت أى هقلاننملا

 ص577 1 ذ ذ 1 1 1 ير 5-
- 



 م (ضرع) داضاا!ىقرح د“ نيعاالصو

 ىأ طئاطلا ضرع برضا مهلوق هنمواوبر ضن منولا يال ةيحانو قش نع ءئأ ضرع نع

3 

 همناجىأ اهدي وورطرع ذاع دهدللاق قف هيجاوننمتيجانىأ هدم تلحو تح هضرْتعا

 تب قد فو طر املا ٌسْرهبب شا لاق شن وهاذافَتارّلاهلاٌتّمَدَعُ 500 قو

 ءىثلكنمةيحانلاو بنامملا مضلابضرعلا اطئاخلا اذه زعانف ةرابناز دبا لف تضرع | | 3 ا

 ثددفن>ىو اضرغاهمناجن ماها اىاارض رنا داوم يلا ثيدحشيدطلافو ا 1

 ءانشوانضار ءاسرا ود ءاوأ لاّةفدلاح نب ”هلعن ءْن ركي دعم نب ورع لس هننعتاىضررع | ا

 204 ه7 موهس

- 

 ودعلا فطتغ ن اجب :اهجوانمحاون نوم ىأ ةبحانلاوهو ضرع هي نفل ارعألا انسضا رغأ

 - و 386 و

 قو نافع تار ءأم مثالي نونوصي ىأ ضرع عجيو أش يدباو»نو ضرع عجسوأ ||

2 

 مهادعي سانلا ضرع ىذااوه ضرس قرورا نقم أن .ال ناك هنا وسخ لح

 ليقو منكي هج وكأنما رفاكو اا مو نعول ملسانلاح را اولا نضر رع دا 5

 و 527 0-0 9: 3 سرس 07 ياناس 1

 ثيد_لاهئمو اضرتعم ىأاضرعءىشلا لك ًاوهياورفظوهيلعاو ردقن ماولتق ىو هوضرعتسا

 1 0 <25 و20

 قفتاامفيك هيد -و نع هرتشاو هلك عب هسضرعا ىئاضُ ءْيسا لك هيفا نباثد دح

 و دسم وه هع

 ضرع ءنمدوخأم متسهربغل عن 2 سوما لع نم أوه باكل لهل نمأ هنعلأنالو

 010007 ذا ]ا 1201 ز 120 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1
 رس نممدأاذا بير هلت دنهل ةضا اعلانك كرات

00--0-0 

 31 "كم :رعيأم مظلانقضار ةلاداحإل مهو أهاذأ بولا عوتتضار

 ا 2 «يفاريسا اوك علا ةردملا نم

0 1 

 ثان رغلا تاضرعمن ”مارج د# نايلعذالع لكم
9 

 نير

 الفلبالاو ىداحلا مّدَعْنتةقانلا هدهن لوب خامشلا ناوي درت[ ناتببلا نا دهو ىرب نبا لاق

 هن دهأ اهناكفملك أامفهريغوأ ارم ناكن ا اهلج ىلغبارغلا طقسفاهدحو ريستفىداملا اهقحلي

 ركبانأو ملسو هيلعدللا ىلصهقالوسراوضرع نإ كلارك نماكرنا تيدا فو هتضروا ظ

 نيأ هلع نم عجردقو هن أس اد تااكوذاعمثيدحهنموامهلاو ده أى أاضيب ارامثةنعدتنا ىضر

 هات يدهأ اذا لسح للا تح ةىلاقا ةيدهلادب رتمهله أةضارعنملامعلا هيو انام هءتئجام ظ

 رت الاقيو هرقس نملمَاذا هنادصلا هيد ىلا يرده زغس نم ذاق ارح اسال ا

 ةضارعلا فدي زو لاقو در 5 رةم_براشلا رهو ريبلاطبش ا تلاد لأ كإهالةضارع

 انومعط أى أ انوضرعلاققي ريعنرهظ ىلعنوكم نأدعيدازوأ : :ريم نم ناك ام ضي رعتلا ةيدَهلا

 لصالا.اذكدلاح ني "هلع هلوق
 ن ”ل_عةباهنلاف ىذلاو

 هحيفعم هتك رطسلفدل>

 لاملاةرثك ضرعلاو هلوق
 قىدلاو لفيصا لاا

 كب رحتلاب ضرعل |سوماقل ْ

 هسيفع* هرتكر راكو !لقلاملا



 ثديدسحلا ضشضر_عو هلوق

 وهام امهلوأ مضدهضارعو

 سوماٌّلا ىف طوم ضم

 ف طيضو هحراشدنح رصو

 هضارع لهل لكشب ىلدالا

 حراشلاهدلقو رسكلاب
 نلاشروكوتت ا
 ضاردعوناكرذتمملا

 رظنلف رسكلاب ثيدحلا
 همت يم تكن اتغل هم له

 (ضرع) داضلاق رح ه« نيعلا لصف علب ب

 ا ساءعو_ ها د -

 قذررعثبي دح ىفو سائلا نمهنكمأ نم نيد سب ىذلا ضرعملاو همالك يبءمودمالك
 0 ا 0 ل

 قيايي لاش نأ متكامل اوهيسحإ 2 نفى ضر ٌةنيهج عفسا !عفيسسالا نإ لاق ب نليكمنا هع ملا

 ىذاوهر اضرعمتا دما دباس ددب ذو لاق هيب ردكم صافاضرعمنااذ حاملا

 مو نيدلاذخ؟ىأ أ اضرعمت ادا هلوق ىف مسالا لاك 00 0100 08 هر

 ٍُصَر :رمشعت ىذلا نضر راسا نعجانههض ردا رشا وةعيشلا ن منوكيامالوهبَد ا لابي
 م مدو مس تن

 لاه 200000000 ضرع وم ثلا ىلضرءلوقن برعل و هضرُدي نم .لكل

 < -9 عد 85

 هرهظالواذا* وش انع ضرع نم لشي الفن دما ه)ل,قاذا سري دارأ هنا ليقوريثالا نبا

 مص رص دس م عوج

 .ضرتعا ىععضرعاد و ةتقنالاق هع .اومعادالان ءاض هرعمدارأل بقو

 بوصْئماَض هرعم نال عن هجو وهفنكمملا ىءعامههاض 1 نو رمش لاق ف نرعلا مالك ىف

 هنالهضري ىذلا اوه ضر هرعملاف هنكعنعمذخأب هنأ هترسفأ ذاف ناّدام كلوق نم لام ىلع
 5 هس ف لسا لم عا و ه2

 ةدنشناو ضرسعو عستا ىأس لا بوث صرع كلوق نماضرسع «نوكيو لاف ن نكمملاوه

 دل سم0

 ضرتعا عم ضرع ئاطل

 ٌرافجواهدَح لماع #3 مهل اديني رظانللتضرعااذا
 7 و 2 و : 9 : ُ

 ردلاورهتلا ٌضرَعو بفن لدقوهسسحانو هطسوئنلا ضر عودا لعنوكي مسمرافغو لاق

 و وو -» م 6 و و هو م
 ٠ سان لوقي و سنو لاق كاذكو ١ تو نئانل لوطننا 1و تلا ضر

 قلاقيو ثيدللا ضرع رجلاقيو ضرع نوعي س انلا ضرعفدستي ًارررعلا نم

 دسالاق اسوا تفس ككل سانلا ضرع

 وم س 5 ]9 ص اتق ل سس

 اهمالقارو عُمر وصسم 35 0 عصا

 الاصن لاصق وفل ضرعك 2 امماطه ضرع ْن يراك رعاشلا لوقو

 2 و 2و مده
 اذهببرضالاقيو لت قوفألصأ ٌصرَعَلاك ضع قوفهضعب ل 3 زاصئامفصإ

 ا |0000 ره لاو كلراذل سارع فمش لافيو تا ىأ امئاحللا ضرع

 1 7-2 8-1 ايف
 00 وال :رءو ضارغأ عب اوه“ ةفيسلا ضرعو َتدشقشىأن 0

 0-7-2020 0 7 و مى وو

 رظنو هضرع ءنمُككمأ هريغو ىلغلا كل صرعأوئىث لكن مبناخلا ٌصرعلاو صرنا
 هو و

 وهفدضرع رد نملنكم ون لكور مسوس لم بناجسأ ضرع ء نعؤضرع نءكو ةضراعمءهملا

 ا ار كالو ىأهمراف ىلا كل صرع أ لاقي كل صرع

 ك0 ذأ 1 1] 1|[ ]1 1 1



ِ 

1 
 ا 2

3 | 

27 

2 

1 

 :راعلاناوعيفشلا لاخي 2 فرعي اداض ارعوةضراعمن عنيا ارملا تءاحوىرخسأ | 8

 ما (ضرع) داضلا فرح نيعلا لصف

 ةص 7 7و

 لاه بلع لاف هضا ارعأنمرصشلا لك ااضر ء ضرع ريعبلا ضرع كلوشلا لك الكا تاتا ْ

 - 1 ع 22ه

 ما جشع ايلاقف اوه عانت ارعات عم »ليش نر ضناا ا 3

 لهأد_:ءشبرعلاو ءانثالا باعت دقىذلا ءابطلا 00 رعلاو مّدةتدقوهالعأن م .رهشلا

 ناضرملا  كرعاو ندسضل ل اناضرعلا تشرع لاعبو 4 هرعه جو صل |ةضاخزاجلا

 لأ )ع نملك اه تراعاذا اضارعلبإلا تقل ازكذالا ضير نوكيا لو عيبا لعجانا

4 

 قا وللا لب الا ند صا راوعلاو كةمالوحاكتنالب يتيما لج رلا صراع نأ ةضراعلاو 3

 ٠ ايلات نص ومحو ئه 23 05 طع لوقا دو ثيح هلك اتى اضرعةاضعلا ن اك أن

 هم هسسو 39 -و ب م 7 دبعو

 ءارلا مضوءأم لاعب نال را لافي تيكا بلف ع نهؤرتي لا نييضرعتاكلا

 ها ٌصرعتالو أ ضرتالو هلانصَر رعاق ثالف مه لاهقيءار هلا لاك ديدشتلاب كل ضرعياملسقتالو

 5 هم مودسو موو ع

 هاعربتدناهيف ضر ى .هعأ يميل اهشر سلال دمج ناتغل

 وهلبق و هندحأت وىلبخلا فس ص صرعلالسقو عججلاكع ب 1 رس نشف 76 أ واهفصاذالاملا | : ١

 ه8 و - هس < ا ١ هو 1

 شد اهبشيو «دالكلا ضرعلا نمىدهدت اك رعاشلا لاق لبا هذم ىلعي ىذلا عذوملا

 2 17 7 5 عا دو عا

 ةبؤرادشتاو لبجى أ ضرعالاوهاملاةمف هب فثكلا

 اًصعىداعآلا ى نم مق 5 اضرعمولان دقاذااا

 9ة و

 ضارعألان مٌضرألاوهام لاب صا رعد عجو لبلبة قب يا

 ضرما ىلعناكح اخ ا ناثيدملاىفو قالا ةانوه باصسلا نم ضوعلاهسلاب و

 شد اودو ضرعلا عج ٌضورءلادا رأهنط أى رمل لاه مضل ىوراذ كر عنباهدنعو
 ى 2

 ىو ضرع عج او هم قضم ىف ضركءااموهل بقول بلا ضرع ف قيرطلا ضورعلاو

 يلا بالا ند مو اولا نرغا قيرطىفىأرخآض ورعد خف ةررهى أ ثيدح
: :7 

 دبجل ناعث دشن ضرب

 ا

 اهدوذأ ضورع هنمتازامو 5 3 وار 3 ىطوسلازاغ

 لاقواضد راه أوأاهكرامشرتعاو ضارتعا قوميرادا ةيخان فى أت يتلا اذه رمشلاو

 ا د و م و5 سه 9 ومر

 يعل اوني نق كرري علا تضرععا ىرفووكلا

 وس

 ْ ىو ف ىأ بالك ضراعمو مالك ورع الذ تفرع قيواهر ىأمذسه شور | ظ



 هسينكر سكي و مضلاد وه

 م ىيينعم

 (ضرع) داضلا فرح ه« نعلا لصف ضب
 ك6 6 بسس سسسسسسسسسسسسسلسس--[©[ىؤْ ؤ ص س ع سس س سسُمَشَُا ا ب للللللالالللممللج

 ثيغلا هبف باص. هاند عو ىذلا اذ هاولاه ىأ نر طم ضراعاذ هاولاف مسمتيدوأ لبقتسسم
 ةفرعمفنالاتارطمىألبقو ملأت اذ عا يف عير هءتلعّتسااموعلب ىلاعت هللا لاقف

 قس _كملاءامسالا فاذهل ملعفتامغا نرعلاو ةركنوهو ضراعل دم صنوك نآز وحال

 رب رجلا اهريغنودلاعفالا نم
 وو 5 مي م وو رث ةس مس

 10 امرحومكنمةدعابمقال 0 مكفرعي ناك ولانطباغبرا

 ناذعافو هموصد نل هّاصي ررطغلا دبعدعي ىل ارعالاكوانمالغلحراذه لوقتنأزوحالو

 ٠ فواَغلاَو صراءدارؤا نم ميظعلا لجرلل لاقيو ةفرعملا ىلا هفاضاوةركشلل معن هلعش هموه

 هيفا لاه لت ادرس ارم كالا ةسام
 99+ 2و هدد ما و مع وم“ 2

 اهدو ريش لك اهنعم ادق 0 ةرتح م ىلا ىو اضراعىأر

 ةياصسلا ليو دو فرربسك أما ا

2 

 رنلا لكس اي ىذلوه 17100 او ضراعلا لنوكيا

 لييقوازئاذا دخلا 7 رعلاو عدلان ودو يطا قوفام ىلا نم سير لاو هقذش ضر
 مما مى ع

 فو عد ًاىذلا ل قو هى وو ىرىذااوهلق وتدنل او ردشلال اواتتوةنس وخهءلعقأاذاوه

 وهو '0 ل ناطزتلا نانا وزنا مو نامرعو كلم ند هل كاك اهتوبلاوفال ناك
 ها س2 2م 2-2 2 2- * 1

 ضرعلا عجب نوكين أزوجيوهقد#ش ضرع تدنلاو رصشلا لوانتو ةنسزعملا 3 مهيلعف أ ىذلا

 تت م

 غلا بح اصف مكحهنامالسلا يلعن لس ثيدحع نمو لضتلاو رصشلارثكلا ىداولاوهو
 لم هن اضيرعاهعمة أها هعلتعْثي دا ىفواهناضَر رعو اهلس بر نملك أن نول

 ها عه

 ' متاع مهوب رساله لادازأو باذادوتعلل لاقي واشيأ واحد ىب-اوأ

 هدوم وس2ةل 51 37

 بلاعتلا َتوُطبانمقَيَتابو 2 ةوحبف 9 تان ضيرأضيرع رعاشلا لاق

 ل اوكي ىدجىأضب رعمدنع :وبلاعتلا 0 1 مانا :ربْنيا لاق

 اير عسى والعشب كر ءالانبا 31 يرام #2 ح - الا

 8ةومق- نه 26 94

 لوشلا ضعت معلا هيف ضرع زكر تعتاد 5 ”رع ضير وأدوعو
 ةهةسع ر) سوس 7 منح - و 20-6

 قاعت صرتعتو اضرع صرت لب لا كر اةانشلا تّطرعهنملوقت يو هموت

 ومسك -

 ىذلا ضورملا لبق كانك هتان ضو عربي و هلك لوشأ اريعبلا ٌصرتعاوهلك انلرحشلا نم

 نو زد 1 ا



 غو (ضرع) داّضلا قرخ نيعلا لصف 1
 000000 0 ا 2 0

 ةءه ْ 1

 ع 1 نم لدبهنال ضقت راهتو وينسون باعت .الازر لكل لوقي : / 1

9 0 
١ 7 

 يل .كاوهو ضرع - عججرلعجنيعلا مضي سو رع اور ا 3
 يا

 0 هرعت احالب ىأ نورك ضوكرنالف لم هلوقو تلذذ ضو ىذلا ناكل ا

 ىاسانلاضرصواةوا ْق كل أر مهو قو + هو ضر هم همأأ :1لاقي لج هجو أ ندهسحان مضلابئذلا ضرع | 0

 لصالاباذك ةماعلا نموه ل .: 1 37 ّْ انا ةماعلا 1
 ضرع ااا قدا اوُثنو ودكم ضورعلاو نبالأك ة وهىأسانلاضرعأ| ظ 1 9 00 ثد ا 1 00 8 هدام سس ماعلا نم 3

 نالفومبشب اهفىأ سائلا ضصرابؤيلا 3 هرلل لاقي وهني داو ةكمفاكابن نمدارأ ل يق ضورَعلالهاوندوب اأن ءاروشاع || ا

 وهىا نيالا نيرا نع أموةْس دملاو سيرسل ل قااذا جرلا رو رسكلاب ضرع اهدا ضار ءالازالا 3

 ندب قرغف مأ ةماعلا نم ا

 هسينكنعو قير ورحنا ثراششتا ضادونبثوغي ديلا اها 7
 ءىىيععم انقالث" الن نار 2 نمىاماذدن 0 اغلب ف تضرعام اك ارامق 1

 ايارايؤؤضالوتغمو لع قاس أ. ىلاعت هلوقكءاهلا فذ ديد ءاك راندا دقوا ؟لاه 0

5 
 تدزآو مسن الحبر دست ملا ةاااحتر ال قتت قامو دس كارما دتتارك ن وذل ْ 1 3

 فر< فرعي هنالديزا لوقناك لجراتاقهنسعدالجرتيدان ناف مسالا اذه هل نمادسحاؤا أ

 تدمكلالوقؤدصقلاو ءادنلا || ٠

 امارس كسملاوامهبسجتو #3 اًرذّنمو تضر 3 تايربعل5 ' ْ

 م 6 عضم 3 7

 ضارعىانرسلايو مويه ىفاقيرط عي ةركشم ضورع فان د2 لاقيو توه نا, سعب 2

 ثيعيلال اوقفتنكسلا نس ,!لاكو مضر 272 نم مث نكمل اومهلبقتستملاذام وعلا ا :

 ايعأ نا قابادج 5 تضاعف باشا نافل 1

وه اصلا نان ةشانقا ضرعف تد أ تضراعلا#
 نان تضراعراغل ا

3 3 

 "تأ ديت سلو 8 "لادا اننإ رئاهتكلو : ةتحامع تدل الوخ د مبفاتعم اشد ىأ الا 8

 5 ره ى :موو ع 2 1

 دلبو د داو وو هلع م ويقدار رب نم هندمش الل عفى ىاامعأر لا ماكحفو 1

 و2 2 وم 0 ومع , / :

 فاعلا نع هءاهانغأ ةمسشاملا صرَعو ا ع ةيديساعللا كيل كنه ىأ نمر ١ ٍإ

 ١ عجلاو قالا دسام ٌصرعلا لسقو ءامسلا ىذا ىف ضركعَي ىذا ب باححتلا ضراعلاو ضرعلاو 1

 2 ول 1 !

 2 7 هم م 1
 لصالاءاذك تدان هلوق اهريطت قورباهتجاهو تدادت #3 هو رعاماذا ىتحدل تقرأ ا

 تراك سوماقلاح رشف :
 5 0 5 7 اضراعوأرالف داعموق م.سضقىفلب زغتلا قو ققالا ف صراع لطم ٌباحسلا ضراععلاو ْق
 ترادعو !تداح ل ءلوءارلاب 4

2 

 مب هس نرفع هل 72 عميتم# ريم يلق" أَ

 7 2 يب نع ا ل لا ا و سد د يديس ل 1-7 ف زاميع 1 + "1-5 5 د -



 ءاللاب وه لفااوهلوق

 هلعلو لصالا ف ةلمهملا
 رظنسلو ةهمماءامل الخلا

 وا هتك

  وهضرعاهدحاو هلوق
 هدسعب تدملا ف ضرعلاو

 ررحيأو لصالا ىف مهنا اناطيض
 ىييععم هتك

 ىامءارضلنا5 :رمشلا ىهو

 ىعقواسعرتغيالو حامصلا
 عسا هوم هريسع قت روةامدعم

 موي د

 (ضرع)  داضلا فز «+ نيغلالضو 0

 ديبعولا اقام ناكاذا ٌضرعلاٌث يش اقسو ضرع انكسمو حيررلا برطىأ ضرعلا بيط

 سلو لاق 00 .ءالا ىضوناقملان ملدسلسا ن نمئن ل كح هنأث يدحلا ف ضْرعلاف ىنعملاو

 ا ا علا كارعالا نبا .؟ * ىلا نع نم بسنلا ف ٌصرعلا

 ور صدع

 نسج اوهوىلازعالا نبا لوق ىلع م منا دب نمد انعم مهضارعأ نمىركح قرعهلوقوىرهزالا

 ىأض رعلا ةببطةأ م او ضرعلا بيطنإأ ىلا !ل١لاكو نياخملا ضارعأىلا هيبه ذي نأن م

 نوكيالو للا و لثألاو“ ءافرطلا نمةعاملبا ٌصرعلا دع دا الفت ظرعوعب رلا
 هم 00 8ةو<- 5

 لاك مة او راطدماو كارا وزتالا ضار ءآلا لمقو نهربغيف
 سس 2 ةسس و مس 9ع ايم

 ايناجيرم ننوج وح 00 هنيشح ضرع ءلاَتاذ صرالا عئاملاو

 ورع ف ثدى أت ظراعو اهانزك ىلا هذه ضار نك امأُتاواضورعلاو

 -و 2 و

 صول قو هاج لبو ىداولا ٌضرعلاو ضرالا نم هنيحانودبلا ودب ضرعلاو هالو

 ىشعالال :دما.هلاداو ضرعل و هتيح انوش لك

 8و ماع ع5 ع - 5 0

 اصفاصتقو ابان اعر رول 35 يوجع

 ” 9 درو ومو و وة و

 سدا قر زالاو يان نا« هنابقب نحضرعلانا ا ساما لاو

 هناثيد افون ” واجمال ٌصارع كذلك ع بو ٌضرعدا و ُّ نك الار نزال

 لسهلالاقيو ديك ردع ةاملا صراع يي لعبا قيشمق اونو

 رعانشلا لاك ضرع ىهنرعت وطاب 0 ةباهلا صراع مسديوةدسعولأ لاك راع

 ةركشلاى لع ادهاش
 همم 00

 فن مينيغلا هنانفأ ىلع مشو « هماج ى سم ضار ءالأ ٠ نمضرعل
+ 

 * وه

 فرص قالا َلامام اذا بادو 5 هتركيدلاَن م ىلا ىلا بحأ

2 

 لبسقو اهتيدو أ ىلااهارق 3 نهود اب دع اَضا رعت يصخماو ضرعلا كلذَبَسْحآلابقيو

 ىس 52 »

 لمعتسا ءهلوقو نعل اهالى ارعالاو لبخنلاو عرزلا ث حاسه داوس وطن ىش

 دسال اق اهلو-امونعلاوةمد دملاو كم ىهو ضورعلا ىلعنالف

 رم وص

 ىدالفذخأ لاق ةمحاتلا ضورعلاو نعلاو "كم نيبامىأ 2 ا ضورعلا نيام ل 1 8

- 

 س تو 9-

 ىيلغتلا لاف ةيحانو قيرطف ىأ متنا ضورع

 'س و284 < بمد

 باسو دوب املا ضورع 0031 باع دعم نم سانا لكل



 7-0 1 607 يل 1 ا ا ا م و
 5 59 4 و نايك 5 0

 مع ١ (ضرع) داشلافرح « نيعلالصم
 و 9 ه 8 دم 3 04 و

 دن هلملاظ هزال ءاضقل اء وسب هه صر و هَض ا ءودس وقع ليسا ١ ا
1 

 3ك

 ليقو سطل اهم وعول قاب نأ هّضرع ل قو هيلع نصل هاا ٌزَحالهنمامرحت ناك اه ْ 1

8 
 كلنرت 5 ىعوشو 1 ا ىدصْنأ لاظالوقي نأ ان عم ىل. .قومنمهتياكش دلل هنا ةانعم 1

: 
3 
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  ىس ع 9 درع

 هللا ىلصىبنلا نع *ريشب نب نامعنلا ثد دحقوريغال هندبو هس ل سجرلا نضر تستر ا

 0 ان طامخا ىأدضر عود .دارتسا نابل قلو 5 مسرة بيلعأا ا

 0 اس مس <

 عضوم ضرع نبا لاك هص موال وتمرترسلا صوم لكتب ده قرفاتألاوأ

 9 و

 هنوديىدلا ءداحوهليقو د سح اهمزلد نمو ًادفاسو ست ىف تاكءاوسناسنالا نموا ||

 م 2

 هانعف نالف ضرعرك ذاذاس ايعلاو الاوت ليو سقي نأ هنعىاحتو هييشو هسفن نما |

 ء

 فصواروم ان وكت ”نأزو فدي وادم اهتهج نم اهرك ذب طم طق_سوا ترمس

 ةغللا له نيب الخال مهيعب ةصيقتلاهقدتل هفالساركذتنأز وجو هفالسانوداهبوعأأ

 را ا ار ري نينا هركذامالا هيف ||

 الفك موكب اعن مىأ كفن ضر انعملاق َّك رشة موبل كضرع ا نم صرف ءادردلا أ | 1

 رعاشل ليرشيالا (ىئلتجاموي هلم همفوسستلا هتمذقاضرقلعجاو رام َ

 سس 77ه م 5: هو

 ةغباتلا لاقو ل4 ىلاءذاىأ #23 ىذ رع مو يل ايوسنم كرو 5-3 د

 ماو ع مو م و هوو 8:

 الع نمل مهل خاج س رو 2 مهيملاعو تع مضر ود

 وع ع ا بجسم سم مسمب وسرد ا

 يلا رتل نيل ضرعلا نا عليو مبسم 2 مارال ودا

 هلوقن ءانفاك يدنا س(ءالاودهضرعلاناكولف هص هرعو همد مستستاوسا

 نيج سن هس

 ضار ءأب ىغت تعفدناف ةمرطعلا ارعل وقاد 0 وسفنلا تهدد ربمدلا نال هضرع ||

 م نهّقرعام صرعلاو ناورملا لك تدي رعلاومهفالسالاعفأو مهلاعفأبم ءانعمنياسملا |

 لهأرك ذدنا مل هوهلعدقل ىلص نلا نعئور مي ءااهعجيو تناك امّدحا ئارلا ضرع ءاد||

 نمىأك سلا عب ردت مهضار نأ نم ىرجةرعودا هنو نوبل لك 1

 ةشئاعل ةلسمأث يدح هنموريثالا نبا لاك دسلا مشرع ىلا عضاولا ميا ١
 ةزم_هلارسكبىوردقو لاك نرتس: نوصلاو رمش ن نإ ىأ ضارعألا اردو فار آلا اا

 0 م 0 8

 دريساعو دسملا ةحئاررسكتلا, ضرع اودوخ ناو هلال نا. نول هرم اك نشري 3

 نزلنا ل كيسا ع نم فرع عضوم لك ضارخألاو ضرع هسئديحو را ةمل َ

 (عسان برعلا ناسأ -5)

 ةياهنلا فاك هلو ألا ضغالوق

 ملا ضع ءاسنلا تاددامج

 دمام ىهتتمونيهتالغكأ |
 هسيتم هرتكن ند



 هضرعهضرع ضرعوهآوق
 لصالاىف طيضلا| دهب وه

 ةباهنلا صن ىزح هلوق
 لهأ هم صني دح نمو
 ىرعقرعوهاماة ملا

 انهامقاس دو

 .- م ويل كايلي

 (شصرع) داضا|فرح + نيعلا لصف م
1 

 ناسحلاق همفلوقلا فالتخا
 5 صدو# 5 حيسو 5

 ءافو مكن ده ضرعل #2 ىضرعومدلاو وأن اف

 . 5-28 < و هو ع

 َ  نالفو يد د ببتو 000|0 07 اع نال صاخا دهرث الانبا لاق

 ا 5 وة +ءعو 0

 عقواذا هضرتعاو هضر هَيدضَرَع صرعو صار ءاعمملاو باعيوا مشين م ءىربىأ ضرعلا

 فارعالانبادشنأ بسلا ىف هاواسوأهلئافو أهّمسوهصقشاو همق
 ية سس ذأ

 تارتغا اننا نمىنح أ الو 03 ىلاوضرعتنيرحآ اموقو

 د تر

 نالفّمثهلوقفلسقوع ءوسا هرك د الىأ نال ضر 2 هرعثال لاقي هووهنماهش نتج االىأ

 ضرعلا نوكيا ةبستقنباركن ا فدع وأ كلذرك ةييقابما ءاناو هقالسا رك ذ هانعمنالو ضر هر

 كسلا رزنم مهضارعأ نم ىرت لوقف لاقو لجرلا ست ضرعلا لاق ”وءاب الاو َقالسألا

 | ةارعالانالا حتي دلل اذه اضحا نب دلوركب را االول
56 

 ىرادلا نيكسملوق هطاغ ىلع لجودسملا نمقرعت ىأ !عضاوملا برعلا

 98 هس 5 3 5 21 - ةةهءه 2

 بسلا لو رهع ميلا نمو #23 هضرعنيمسلو زهم بر

 77 و

 دو مدنا سنالا ضرع صرع ىئامعللا لاو ءانالا جب را 0 ولام

 ضارعأب هش كلواملا ضعب دنع قأك ةحلسسلا هنعهلل ىضررع نود ىو دسإاوهو

 رعاشلا لاق مهو ؛لرعشىفمهفالسأْمذو مهمّدي نعت ىأسانلا

 رمال ضارعأ ناك اذا ١ ةنوسيف للا صارعا لو

 برجل ٌكضرعنوصَْردَبلا * لاسم ا ل ل

 ىأَنادا رأ «ىضرعوددلاو وأن اذ * ناسحلوقفلاقو ماثللاكفالس نوصي :
 ص -

 ىاثملا ل 5 آدقاو لب وزع لوقكص وما دعب مومن اف فالساو فاءآو 0

 5 و#© تتاعس س

 ىكر عل | 3و مليت ىآ تب دسم فو صوسملا دعيمومجلاب نأ .ظعلانآر-ةلاو

 -ٍ دهم 7 هس

 ىفىّذآلا ن تلاع ىألبن اينوييحلا ب .رباع ىف 14 3 نم ىلع تةدسذىأ كدامعىلع

 هلو ممدل- اذ ةصيقنلا هتقل ءءاناركذاذا هنكل هلمهلحأ أو هفالسابقدصت هنأاذادري لو فالسأ

 نضع انما ع رك لي طعرولا عيكادالغ لاو ويس لبر سرع ىذالان مهيلا

 دجاولا ل ثيدحلا فو ابسح ناك اذا ضرعوذنالفو ديوس : او يهحانسحم ًاووهقارعأ اسانلا



 1 (ضرع) 2 داضلا فرح « نيءلالصف

 رع مس 9 هس سس ل امو سدس

 ل هرمد

 ضرعي سلف دحأ هربت ازي-غ نمره هلع امقس ناو اهبدربلو : 1-0 لا كَم وهباصتقا

 9 سس

 لت ١ رلافهنعل و الد .و لماحداسف ريغ نم هنعل ور ياما دل ونام ةه لغلاف ص :رعلاو ْ 3

 بارغلاو ٍبسلاو راقلاد ادق ازلاريسغو ََك ارمصملا كرو ثوالار 2 صوب ومنا ةمدأكمنمأ 3

 دس لاق كلذك تفل ص هريودا كا[ د شل 0 1 ١ ا

 0 رص سلصاو رش #2 هلصو ضر 3 نم ةنابل عطفا

 و

 اميعلبم 1١ ض رع ف ل ل ل وغاز وح 0 لببلا ٍ َ ا

 لّصملا حاشولا اننا صرع #23 ْثترةاهسلا كشاماذا

 ناك امانا ضر هرعو هيت صشول ةد راج ىلعهؤانت حولا حاشولاكت ام اهرب تس كأ أ 8

 ا املرفغسنواوش و ىندالا اذه ضرعنوذخأب ليزتتاا فو اكورخ شيد حوهوأ 0

 ى ةغ_غلاامغنا ضرعلا ةرثك نع غلا س مام د1 هارفي شرعا ا 3

 نيل فلا ا رلا نو كس د ضرءلاامأوا م اطحواننذلا عاممكير قلاب ص علا سقثلا

 سيلو ضل فل خاد ضرك ضو رعهعجسوا ما ًوايثدلا عاتمن دهرا ريانذلاومسهاردلا |

 لو عاما ضرما رهو ناو لاما نمدشلا 3 ال_خٌضَرَعلاَو اض هر ضر علك
 ى هد 7

 ىلا ةعتمالا ضورعلا دعو لاق نيسعام مناف ريناندلاو م-اردلا ىوس ضروف :

 داق نو عت رين رولا يح دس ا نم م ا 5 ا د : 07

 77 عب كاع ا ع
 ننواب مكاو تي ديو و ا ا تدع

 عاتعى ا اراقءالوان ادب نوكيا والو ل بك اهل دال

 9 25 سرس ع

 ضر و يف لغم ضرر رءلجرو ههتاداناذاّضراعم" ىنرأةلدرأ عت للم ١

 م ان سر :2 ةرمص دك ةدءوع

 مقرا بأ أو هنسح نما سرسع 2 اش عير واوا

 م ىع

 0 عد < ا م وود - 2 + مومو 2

 ضرع لاس: رد نيم ىلع درا هدنعام هيلع ضيا هصرع 0 1

 هدو 2 عمدا
 الو :ءام لع ضرعا 4تاقأ حف انك اذ و ا لسع ابرك

 ايه هذخللا قود ويح ددعام ليقوةدوه همت ل قو هسفن ليقوم "تح لجرلا ٌضرعو ٠

 1 ادعي غيري أكلذو فام ضرع ءرتجو ضرع مهسهياصأو ةفاعلاوةيقاعلاك اردصم

 1 رحافلاوريلا اهتم لك اي رضاح صرعايندلا لاش امندلا نمل نام ضَرْلاو رثكو أل ةلامنما

 لوم لا عجوهرسثالانب الاكاذ همكتوةمركم مارح مكملع مكضارعأ| ٍْ



 الاوهرسكلاءاقلف هلوق

 اذاحامعلادهشنا وبما
 ات هاش تملا تضر
 هطضترلىف مدقتوهلع

 يدعم تك ءافاا -

 هضرع ضرعو سوما ىف

 كلاذكوهحراشلاف مذيو

 هييصم مرتك ضر دعا ٠

 ىف ىلإ -:ةةنعءلأت هلوق

 هلدب حابعل !نملوطةدام

 لح ناكع لت ضرعت
 انه سوماقلا حرش ىفو

 لحزا عىل تّضرعت

 ”لوطلا ىف ةرهملا ٌصّرعت
 ىل_ةقنعء لأ: لاضرعت

 ىييفصمو تك

 (ضرع) . داصضلافرح « نيعلالصف -

 89و <

 مهتضرعواهردغو ىلا ن صراعه ٌصرعواهتعىر ماهعمشأ اذا اضرَع سهلا ىلارلا ضرع

 لاسىأ لووك لا ضرب ءالاقبو اهكواسن كلا - بلا عش اهوحتو قير طلاو رهنلا ىف

 نقناو رهتوا ديدي نميىشلا كل َصرعأو هماكدو لانس رتع او نزيف

 اك سد سو 1ك لب 05 م سو

 الفا نيرا حيداحدرع ءو * ةمهلدمةيو ادّضر ءااذا

 هأ هن رهظأىأ و خلا ا ويلا دك رم ليسوع

 - 0007 و د<و

 | راك افنبك يلوتك | نهورهظن هر عطى أ ضرعافو مثلا تضرعوهبلا هيزربأو
 وك 5و و سس

 صر موو ني-:مولارمأ نوعدتر ع ثيدح ىفو رداوذلا

 ىو كلرهاوعر ور ذدع نمر !ٌصرع ألاقي رم هكلانباو هرضأ و

 وو لى ور 5.7 0

 م و نو رعلاق ضرع هضرعبم كو

 ات ا فالك وتمت اولا
 0 2 ا 0

 تسد د ودول لاقو

© - © 

 اهرادعا دن عومنلا ىراو د تضرعأف تماق نيحاهنم ندسحأب

 هه صم

 ةكحس نسر س درعا ص 2 وخامهض هع ضرع عاود)_-ةفدامر لق لسقأ | مهمس هل ص :راعأو
 مس ص

 حامرطلا لاق هدئاقل منسي | صرعلو

 ضارتعاو ةّيهعاخأ تدع دقو ىرشردبللا ىنارأ و

-2 - 
 2 4 26د

 لوطلا ىف ة ةرهملا 0 4 ىل ثق نعلان تضرعل لاقو

 72 هم
 صرخ حالا ضرعلا عصالا لاق كلذوعحتو ضرملاو توملانمرغدلا ثادحأن مصل

 وثاوع , ير

 سصوسصأو ! نص سم ند هس سحأ 0 اا 00

 فدع ا 9و مو

 مو رع صرب صرعات لاعمالاو مووه سهل أ نمناسنالل ضرْءيأم صرع و

 :وثلاف ضر 3 -الا ٌصراعلاو ضرع اوتاعاجلا يفوضراوملا بغا ,ةضراعلاو نات ا

 هر 1

 فو دا اغلا ف ةيضرتعمةضراعههشو كلذن مدوخو ل شلادلضرعو صارعأ ضرعلا عجف

 انهُد_ضرابعلا نوكت دقوة بمن م ةضراعلوايمبلق فك شلاق هنعهللا ىضر ىلع نك

 : ةيصتنملا ب شلناك اضراعراصو قلو توتا يوصرعي ولا لسع والا فيلا قع

 ا رطل لاق ناانىو راذكهم كل ض

 , ٠ .اايلطابلا قلوخدلاز روما وه شارت هيفالعير أملا ساعلا ني ناقعثيدح

 1 عمال رهاظدوجومكل ضرب لاو هقلكت يذلا ن الف ضرس ءاو رعثال نبا لاك قلسا ند

 اردصم

2107/0 
0 1 ١ 



 4 (ضصرعأل داضلا قرح 5 هد

 5 مسيل ناب ا وا د عاسملا هل الر زجقس ًاهمالكض ارعيف

5-0 

 راسل نم صرعو هرم نم هك هعمش ١» وقد رطلا ضعلن داركم اىألاطىأ اةرانح

 ص ةضراغللو لح لا عنسسلا نينمتدكرملا يرش اتم دا اقل ىطعأفاهب

 ا 3 ةعلسلا دم :هيفدشتال عاملات عاملا نوكسلاب وهو ضرعلا»ضرععلا عسب 7

 م مص معرس 2 0 0

 نم نم هل ص رعوهنبغاضر ءهضرءبهض و ىرخ أ ةعلساهتلب اةمىفٌتمطعًااذا

 م 9 ه صرع 8 2 مع

 هّقح نم هل تض هرعت لوقف ندو هيبفح يا  ءاطع أهي صرَعو اًضرعهضرعباعاتموأ ايو 6

 ءاشنو لود نوما ضرالاىف 2 الم 0 انلعل ءاشنوإو لجو زعمللالوقك لب

 ةبطعألا نس رعام نضراملاو ل وع أ نايس علاق وةكّتالم ضرالا وكل دءاتلعلسا|

 ىسعُمملا دمع : نأ لاق

 ٌضئاغكلنم سراعلاو كال #23 ضماولا قيربلا كاس للا

 - ال

 5 سياق اهنمر رأسي ةمدشف #*

 لدالا ئم هامش لخلاف نأ ابعت رو اهسفن ىلا اههطخت أ سها ب طاخع هلاف 0

 ريخأت و مدقت هفو ارهماهلاهلع تذا زامىلا نوعي رالا اهل لو أةمعسهلا نال كلذ ند نا و ظ

 ىلعر ديال هنال قي ىأاهق وسد ىذلا امضي هنري رثك او لمالا نم ةئام كل ره نعلاو ١

 اًسْرَعْلعْسلدب ىلع ىأض ئاعئل : .ٌضراعلا ولاقت هملعُو رنا جحالا وقوافي !اهقوس
 اذا شاعأ تشعل :هئلدم طرعان كس شوكي و زلابكمماضَوعُد آى أضاع ٍ ]

 مد ممر ده 7 ل 2 2

 نمال تع م ضناعالوقف َتْعَفَدىَاَضوع تضوعاذا صوعأت ضعواضوعتضدعا ظ

 9 1-1 مص اه

 ص هاومرعش ف ىنلاو ىرب لئن ام مهاوقنم ري داراردةب ىور نمو تضع ا

 قشلك لاقت دو قوم ءاهلىأةبه ٌدسةِبِهلا لوقت اك ٌص َوعْلِنم ضوعلاو ىأٌض ئاعْلمم 1
 سم سا سال

 1 9 0 كوم

 نككاؤلاف مهود بقت نات موقد ضم موق بلطاذاو نمت هررسعأو دقن نالذ ىلع ْ

 م سم »و 9 6 - و و«

 ىلع دوعلا ضرع اص: م هودع ف سرا ضرعو هيدا ىأد نمور زر أ

 ةووح 92 وم

 ته هدخلاقو مضلاباهد-وهدهىرهوذا لاق هضرعدواضر عدض مقل ىلع وبانالا ١

 ةمض مآ صرع - 5

 حلا ٌضْرَعو ضرلاءىأ هسيلعاضو عمن عسَت ىأ هلع هنوصَرعتدوعبولو كش اهرج 0

 ص نيم © 6ع ر هدا

 ةغنانلا لاق هّضرعواضر 2 هبا ٍْ

 ه2 2 سس مان صو هج د1 ع ومع 6 دس

 3 بئاوكلا قوق ودىطخااوض ضرعااذاد# :رعدقةداعمهماعن هل

 هدعبامووههل ضرعو هلوق

 حراشه لاف برضد> نم



 ها لصالا طيضاده

 هاما داضلا فرب *« نبعلا لصف عزا

 يب منو - ناوصدك اس عض د ه وب د05 نع هرم ست  مرع

 ٠ لاقلت اةتبكولةاض صرعمو #* 0

 - هو. 2210

 لئاندختا صوحاماذادختو 23 مدعم ع لهااوإ تحول

 باب يبصمتاكم لع مستشعر هن ىدبل اوك نذل ,وقلاالؤهف لذاك دسقا داأ

 5 مءرع

 هانعمو ىولشملا ن نماذ هو ضوَا ىعريسعبلا ٌتْضَرعو لصف لعد ص :رعمودارأو تارقل

 2 9- ه-- 2 ه--

 تض رو بالا تض هرعواض رع حبلا ىلع عاريات موب

 و دهدعو سود م هد سا ومح 5و

 مهاوضرتع ادب! ضراعلا ضرعدقو مهاس امر كيلعربر مه ًااذانمعلا ضرعدزملا

 58ه مس

 تصرعو ىرهوخلال اق كرب با لافاكار ضل َتقوَتنك اذاةيادلا ىلعُتضريمم لابو

 ترك يرجون حامصعلا ن . محسنة اعتب دأز ورنعبلاٌتْضَر هرعةياوصو ضيا ىلءريعيلا

 0 مس

 نور هلو ضرع هنافدق ودعبامفمظفا رلصأو كلذ لاك ىر_هوملا نوكي نأل ة<وريسعبلا

 ضيقلا ىفماقل ًادقواض ب ئىدلا ضيق لوقت ءارلا ذب ضرسملا هي "اق س ذود لاق ىلع أ ةريسخالا

 ديزني ىدعلاف عمطلاوءاطعلاوهو ضرعلا هتاف دقو هْضمقا مف ىأ

 5 رّقلا ٍضَرَعلا اوان ديلا نم 5 قالأاملوأباذهامو

 ئ "رايح وربشرم سانا ضم 5 مهدئ ىلع دنا ضر رتعاو بيرقلا عمطلا ىأ

 هضرتعاىأ ااضد !ًاهنع نبع صرع هبل ارظنو ىلعت نعهنبع ىلءهضرتعاو هوحضو عاتملا ٌصرتعاو

 9 هو

 يوتا علا سرة فينس ثيدح فو بيرق ارهاطىأ "نع ضرعهمي ًاروهنسع ىلع

 | نبدا ضر :رعنموهليقو رص طل 2 «وابيلع عّضْون ىأر ًرعثالا نسا لاقر 1-5 ور

 | ا ع الفقلطنالاقيوم-هلاوجأرابتاو مده ناهظال ناطلسلا ىدي

 اة راع :ىذلابعئشلا ٌضراعو قوسلا فهسقأأ ىأضرعلاقيو عسبلا ىلع هبضرع

 هسيلعل يري جنا ثيدحلا فو راى أى شراعي نالفو هستلب اه ى اهات كاك ت ا

 ناكىأرسثالا نبا لاق نين م ماعلا هسمراعدنإوةرمة نس لكى نر هصراعُيناكمال#سل

 | الك دلا فيلا لوتهياقلاةضّراعألان هنآرقلا نم لزنام عج هسيرادب

 |1100 تي دعيستمو ليدل عمَّلُحُدَمَققابسلا قدس رن لبر صرع ن أو هن ضارتءاالو

 أويل نمامهعتنيَوي طلاب سرا ىأَسرئلاركب ف أو سو هيلعهقلا ىلصدتنا لوسرل ضرع

 |ّض ارعفاسرفب نه ل راذادو زغى لبو هيلع هللا ىلص ىلرلخ عمتك ؟ديعس | ثي دجامأو
 دره عد ع ع و ع 1

 نيفلنتإ ورع 15 ددنا ىلع نب ن سلا ثيدجام] و مهااضراعهمه:اذ ري ىأ هانعتم .وقلا

 ىف



 3 (ضرع) 2 داضلا فرح * نيعلالصق

 وم يي اساسا ل

 هوو ليلا قالخأةضار تت مهدي مراكل سانا 2

 تاس تلال 6-0 قد ذي رعىتنالاو ْتاَض ري تاو ملا ضارعو ضب رعوهف

 اند ن ضار لاو اضيرعبإهجيئشلا ضرع اضد رعهتلعج عض :رعاشمللالافو اضيرع

 ع 8 همم

 ةعساو أش رعاهفم .هذدقل نيم ملال ثم دحقو 5 2 لاو راكلاكض وو ءلا 1 : ش

 ةعسأ و ”هلملابوةريصق ة طا, تس ىأ ةلقنملا 1 ::قاة لستات مق نال تيدا قو

 اذا عجاسلا لاق رب ةكاضا رعلااجنالب 0 الا تاضير رعلال بالا ٌتاضار لاوتريبك | 14 ا
5 

4 

 ظ 7

2 

1 

 2 مح رم

 نّديغس ا ًتاضارعلالسنرأو ارضاالوةرما نود الذ | ا ارقس ىرعشلا تعلط

 سخاناو ئالاةرمالاو نأضا دلو نمرك ذل ضالاورا :ل|ضاسرّمسلا ١ رمعم ضرالا ىف

 كرذمالام كدت رعملاو زعملا منلطلا را يلارلل ح جدارا امناو ثاضلان هروك ذل [] ا

 ايران الا ضير ءلالب الا لسرأ ىا ش .ثاعمرا دي لزنملا رحال الا تاضا ارعلاو نأضلا| ّْ

 و ه2 )5 هلا

 عسساو ىأض ير ع اعدودوىلاعتءاوقو ذءقلا لعارتأ اَبصو معك :.الزتمكلاودانبل امتار

 اضارع ءممتداواهدالوابّتْضر ءاو مدي نأ ءاعدلاو ماسجالا ىف عقياما ضرعلا نا كارا ه5 ءصوعءع

 ةمرلاوذلأك هض 1 ءلاقضرعأو ضرعاة راض

 1 2 مساح سس 2

 الاطتساو مراكملا ف ّصرعأف * هول اى و ىب ىذلاعق

 >ٍ َآ و 2

 لوقو ةضر 0 رم سوو ةقشلسا قف ضر عالولوطاهلنا ءأمراكملا ناللملا ىلع هيءاجح
8 

 نلعت هدسن راع مالا ا

 و هس صحب

 ٍبعَكلا وذاحلا نيب ٌراتحاف |ههسأ قاس ف همضر د

 لاملاريثك رام ناطب لا ا رع لسحر وفسسل ا ٌضرعاهيفتعدارأها اراو ناموا

 كتر لرشكلا عضوم ضي رعلا عضوف ةريثك دارأ ضي رععاعدوذفىلاعت هلوقىف لبقو

 2 رعتأرخاو فرعا مّدقتىذلاو يلمع ل وطلاق راكلذكورادقمامبنم
 تامه رقما رعلاو ضرعلابىأ كاي ال ٠ نعةضرعلاوت اوّدض هرعلانومعوشو هلم ا رأ

 نفي ضرع كلوت لد ذد نم سدس نب | نعاضرع ءذلا ف طخ وهل مورا
 و 0 وسوو :وضص وو ىسر 7 2

 هنملوقت + ضرعمل انياب #2 ئحارلال اق قا ءلاوعتو مك سرعلاوا ضرع

 ريعبلا ٌتضَرَعه ملاعب هل اوطالذ_فلا ضْرَحف ضار هلا ضرم باو بالا ثرَع :

 هم وهه2 0[
 ةهبوجن ةدعاس لوقو: هانادارأاضر ”رءهضوعي هماع ثلا ضرع اصير 2( هيضرعو | ا



 ا ا ا

 وو

 نوسة

 0 فرعالا ثاالا انانتةتارت ندعو دصمانهىدابعنوكيدتو ءاهلا فذخل قدايعدارأ

 صفخعس ل قفداصلا ىلا داضلا تاوح ظفللا ف تقلق نوعستداضلاو |

 (ضرع) داضاا فرخ + نيعلاو داصلاو نيشلاو ءارلا لصف "7

 تارا نمضاقن أ كحربو #3 ةبعصل صاير نم ىلامنيح ىلع

 0و و

 لوك اهلافذفة- تار ذ انا كوكل تاو وصادقو ان دقو

 سابو هم تارد هلا لع ىدايع * داي 1 ”لهىرعشَتدلآلا سبب ٌودحأ

- 

 مس سات اس واسو

 عستاو حق لكلا صارتماو او وٍضوروةضارموق نم ساد لجو ةدايعوتضاير

 لاذ نزح راورعشلا ف طقرالا ديج هل معتساوابمطاعست مىأ اضيرتسم سنا مادامءأعفاو

 مس وه 27 و 2م و 2و

 اضيرَتس دج امهالك 23 ترفق مان ارا

 ا ةفانحو آهمسنى رب نيا لاق "نعل بغالل ارح رلااذ_هىرهو لا ىسن وا ءاعساوىأ

 زحرلااذهلاقذلوقب نادره لولملا ضعي نأ معزو طقرالل

 ٌْ 47 هلوقالاداضلا عاجل تاع وعزل لا (ضرش) م(ةيمنا عل لمن )

 هد ىه

 فارم عماباو اور ص ٍوهفْبْلُص 2 :وةظرلغةرصق اذامْصص ناك ن اف مك اوبر ضاورمش رش

 5 00 ا تا مص ساني لب ثيللا (ضنرشإ) لءأهللاو

 1 ليقامدةرب زار مث ٌصاضرمَّتلاو ىباجلا فلاق 1( ضرعش) هريسغل هفرع الر وصن هونأ

 ٍإ مداخل تاداذاف لاق مخ ةعاولا مك ةاداعمة لكى هلب لاقي وركشم اذ هروص_:مونأ لاك

 لعأهللا 3

 قاعمالخ ديل موقع داضاا عمداصلا دج أن يل يلخلا لاك بيذهتلا ((ةلمهملاداصلا لصف )

 اذكه ضفعص ىهو للا باح ضعبلالاث متعضو ةلك ىفالا برعلا مالك هةدسحاوةلك

 ب06
 ( ضرع ( رقلا نم برضى ضمكتل ادب ردنبا ) ضم )) ( "هلمهملا نيعلا لصف (

 ' ع 04 و ل ا ه-

 دشناَو فا ارعالا نبا ع نعضارع أ عج اولوطا| ف الخ ضرعلا

 رضا دورب رصضلا ىنأ ىَ ع ريغلا حا ريفا ٌصارع وول

 يم ؤذوأ لاك ضار عو ضو عرشك |اىو
 وو ع

 حابصمماشلا ضار فت 0 هيقرألمللا تن أكرم

 5 م و«< سو

 كاك جفلاةضار ءوارغصرغصلئماضر عودرعي نير دقو هتيحانو قش ىأىرهولا لاقو



 لا 0 ع1 1 ذز 1 1ز>2<>12ز1ز 1 1 121ز1 ]1 1 1 1 121212زذ 1 ز 1 21ز1ز0ة 1 14 064060 سب اخ ع 1

 فاوحنح خا جاو

 1 مذ ذآ 1 ز]ةآ]>|]1 10]ز ز 0200 7 ز ز ز ز ز >0 ز>7 7 ز7 7 ز 2 ز ي2ي2ي020 0040 7 1100700 ىدطعنلا نص كا كرس خو ايفل 9

 ةينيش ميسا و ا( نس لا راو ا سداوشل

 نإ طا ةن نس تعشايح ا ويدل

 روصنموأ لاقوة سيريا وُمضارالاوضيرآلاودضيراوُْْو رلا ىهلاكو هضرأو هلذسأ ١

 اهدي ما موييتاولا ُك_ةةبالَص 3 هنن ءاملاكسمالالبَسدكلا ناك اذافأ[إ

 نماوَهَساو اوب رماح هيون نايل ءاسرللا اوجاتحااذافاضانهو ضئارملا

 اهيفاوقبضَتقإ ةيعص تناكاذاا وقلي مدكور اه اما ويدل اهئاسحأ ٌ

 نك امأةيدابلا فز زووم سا رروصنمو لاق بدن كيلا ضرر يم أو نارعشل ظ ْ م

 جلال عر ري ءابو رْضْت م ءامسلاءاماهيفرث سيريس هوتسسم ةنئملم 1

 تناك اذاو كك اهدجح او ٌلاَقْلسلا ىهففافقلاوقاربلا ىلاعأ ىف ضار رلاتناك اذافلوذلاو 1
 ىفاليمةضو ورلا تناكاع روقربلارد لان ا را يفَدضور برو ساير ىهختنآ طولا ف :

 ىهف ىهانتاو تلك ابا وذاخالا ف عقصلملكواتاهدحاو ناسف فاست ا

 انضوارتف ةحلط ثد د--ىفو هيفوز> ديل هيرادنىأ اذبكسحأ ىلعان الف ص وا رين الفوةضور

 ةيدصاوملا اوىلقوةبادلا ةضاير نمهّيحاص شو ريام.:مدحأو لك ناك ن اصقنلاو ةدازلا ٠

 ْثد هد ىف و هدتعاهجتم و اقصي َْن ًاوهلمقو ةمئصاوملا م دو ىعس و كلدنع تت ساةعلسلاب 33

 مو ةضان ارلا بشت «ماعنلا بودل نم راو لدن تسيل ابل برا فصاو نأ :

 ىىنالاو و ذا لولا ضب الاو باودلا ن هر د رلاوءديسنا هبكار ليلو ار ِ

 ىارلا لاك ءاوسكل ذأ!

 ظدصا دا را ريم أل مق كلذ, ىمسنامغنا اماللوامَتلا حو ىلع ىدنعوهولات |

 «لالذا ىأةبهصتاَذَق ترو «سدقلاو ها لاق ريسلا هاو اهلا ةواهأو ضاير واسر ْ

 لهم ند و ةضان ايرلاماسقملالدألا مق 0 تا هاوقئ_عمنلالذا ىأ وق اوعب لد[

 ددوو ه5صوركلدكر تشاد 2 طور قو صو موه ضب رواضابرهشورأ |

 بضل ريسعلاو ضو رعلا كلذكو ا ص ىشو مو ٌتصِيرام لوأ ضن زار ةهانل 1

 ءابواولات لشق سوبرا صأو ضير مال كلذ كوم اوس يف ذلاو الاوهلك لبالأ نم ٍْ

 أ هلوقان و ءتاسس ننال تغأو ٠

 6 (ضور) داضلا فرح * ءارلالصف
١ 

 ه7

 هم »2

 نمناسعل اسملا ند بيرج اوهوبارنلاو عيبا قانيفا سياحيا خا ووح

2-0 

 رمش لاقوةفدلا علا تو اذ بج ءاهقغلا ضعب ود ضوار 4 را

 _م

 ص دي تح اقف ع

 الولد رات رلاةدواعم تناك #* اهتليقتسااذااهضي رناكف

 5 2 ةهم 5 2 هو اه - 5 <

- 
 د وى

 د دع 4 رع د 0

 -ج 2

 اح
 (عسات برعلا ناسل - .



 (شضور) داضلا فرح غ ءانلالصف 55

 ةم 27 اد دع َّ

 اهل ىوتساوأ ادجات 2 ةضوركسم ضرأو ةضوراهلعج للا اههضورو اضايد

 هرم ةنةدمص مص اضص#

 ْ لاق هسا معسل او هلا ٌتْضْوَرو لوطوهمظعف ى مانت ”دقىذلا تامنلا سمرا

 م مومو

 عقتتساى ا [شارش ا واكقاولا مار اؤسار شراك اذا ضو رأوناكملا اذهٌصارأدةروقعي

 انأن أو ىَراااوعشت او ورى اوضارأى اور هاوقهسمو نموا ضارأ كلذكو ءاملاهنف

 بالاك اضانر اهلعجدالبلا هلا ضارألايىرب نبا لاق افتادكو ازكيتج شير ريءاناب
 م

 و زورا هس

 ضي م ىلوموهفلوُعل * ضب كاريج م ضعت لبقم

 3 و ههحو لعامل 5 :دقوذلا ٌضيرتملا نقول توق«لاق ظ

 و صوم # هج

 صيرتسي ضوملا ا 237 ضي تامدواميف ارض

 سهو سامو ووسع دوس 5 رم <

 لاوءاملان م هضرا ىَيمودَكضْوَخاةَسْوَرورويسلا تامّدولاواولدءارضحلابىنعي

 ىدسللا دامه هنآك ذوةرداون فورعو ا دشناو ىربنبالاف « قون اهنمت قس ةضورو#

 0 2 ومو

 امي وط تب ادق ضرأو ىو 23 اهميشمدق ض وَلا فةضورو
0 

 00 يساره ولعل تن ا ا 1 ضو نعاراو ا

 روصنمولأ لاق اهيف ؛املا ةضارتسمال شور رت مه ةضو 3 ءاملاهبفعقتتسا | هممومعو
 ٍ هقل لصون أب مأشيدحيف و اضد ًاهمفءاملا ضا رئسا اذا ةضارإ ناكملا صا رآلاق و ظ

 | لاو مامون او صر ءاهطااتاش اوُملحو اهيلعاوأ ناكل هس اصوملسو هيلع ظ

 ]| ملاك نيلا ىلعناللا اوصوااوضارأ ىعمدسعو لاك اوضارأ ىتحاون رمش السما ىتح ||

 تدارأءاملا هيف عقنتيىذلا عضوملاوهو ةضؤأ لادم :وخأملهتدعب ؟اءاورمشاوضارأ هبغ ظ لاقو ه:مبرغأ افرح ثيدحلا اذ هىفرعألو لاك هنا ىهو ةّضرملا نما اوصراواوسارأا

 ضار وامل هيف ممنتسا اذا ٌصارَك_اوىداولا ٌّصارأن مىرلاا اوعقتشاوور ىتحاون رشوممنا

 اطهرلا صير بناباعدفاضيًأ دعم مأ ثيدح فو ةضورا لا كاذإلاشو كاذك ضو

 ءانبانءاجو ه ضر ىراونام“ ءامملا - قم هسفبصاذا صول نظارأ نم ىرلا صعب مهيوربكأ
2 

 93+10 ه 31
 0 00 ندوح ضو روع د_ةوءامان ةروهذشملا هءاورلاو لاق الحر اذكواذك ضير

 ٌلُوَشا مف كلوقك هاملا نم ٌةضورتدازملا ف لاقيو  ىرلا صعب وهاور أ مهضارأو ءامةيرقلا
 ءاملا ىطغاذا ءاملا ند ةضورضوملافو ض»سحو ف ضوخلا ضاراورموا ءاملا نم 32 3 5 ٠ نك ع 7-52-210 0 ع



 نش بم تاشحج هيج" توه مراجع سيت ع يي

 حا نا
 يل نوح حوش نر داكن

 ضيمرلا رم لاق اًضيمر ى-ومهقا - ىلع ترمه ااكف ههخو فلجرلا تح دماذا ثددخحلا ا ّ

 اهل ىوتسادقواهتع مسي ىذلااهد لا معَردُ مايتصَسنانقاهنا ل ل ِ 3

 نّضرلا ىلع دقو ًضمراهضمريفاشلا ن صمزهد سنا اًضُمر ضمردقو ضوموم مم لاقيو

 لح .رلا نصعراو هقوف دقو ع مرتك ذ ين نأريغذينكلا نما رقي را اقوم رت ا

 دو رلاوةرضملا تاذ ضرالاة شاور (ضودإل ىلا ارعالا نان نع دفوف م

 رمهشلا عضوملاةيالو هيرب لاهيا عقم عشوماةضورلاو بل نع - سلا ناتشنلا َ

 ظ ديرول ألاقو اهنج لاو اهعنمامإلاٌةضو رثوكتالوءامو بسَعةْضو رلالل قو ةضور َ
 للقملا . نماضب ا ةضورلاو دا دعب ةعمكتح نوك.:ىهو ردسلا توب عاقل ةضو رلا ىالكلا ْ " ةهٍ و ات + جهرا مس 0 ع 9 س ه7 0 3 8---_ , :

 ضم يح عضوملا كاد اهواكأ اواهد_ ارد تست قابلا "لاا هقونو | ْ

 22 (شضود) داشلا ف رح ةارازدخ

 - لا لا ا ا

 ارعلادقعاهبانعطقتا هم 5 5 هر ىوش روع افاف تْشْناو
_ 

 نب مع م5 ع هه < هو 00 ع 2

 قو قري همعقد م نيسلمأ نير جتني هتلهجاذا هشمرأو سمرا هسْشَمَو و ض مرّداح لكو

 0 ثدحأ ى ًاهرافش نو.قلاددعْسَض ءرامو»لاقولوءفم نعله خاملاديدخلا

 7 هه

 ضودمرملا و هيسوىأدبتضعراو لجرلاب سرفغلا ترةرا ه:ءبارتو هى ورامذكالكلا

 وهواّسُمرا مكمان امداشل ها ادنقو ةاشمدسو قضم لن رمو سيكو

 دق رانريص:ةرمد ىقتحفاضر درا ىلعدقو ابو وشح جرو ا نطير قواه تحذانا اهتلَستنأ

 قالها >لازرالف ف اضرلا لع وطننا يعاشر هكتت ةاسلا فو>- ىف اهحرطتم

 2 قوس مح

 ١ فص نتعو نرالا لع نيل طابع نماهعول#ٌظرسك مغ اهدلج اهيلعوأت ثاشلا وشم

 و 5-04

 39 يا "ا

 و ية 5 1 ها ب فرو ع 2 0

 ٌْ اهيف عق ةماسد ضرالا زارع ..قراغ صله سباورو مارب همق عاف ةضورلا لبقو بشعلاو

 در 7 أ وه وع ؟:

 نم ةضور ىربمو دب وأ ىف ند ل سو هيلع ىلض لوقو غار نام ضال غض اوءاملا

 ىماكأ هن اكفعض وما اذ- م ماق نم هناهانعم لاقو وهةرسف ب لعت ن ا َ

 ١ ٌناضيرو صورو ضادرو ٌتاضْو رهلك كاد نم عداو كاذؤبغ ريةئلبا ضان 3 رن# ضو 3

 اناضد رنأىدنعو هدسنالاك ةغللا له آل وقاذهاابقةرسدكللل ضايرفف ءانواولا تراص

 قياطدقاعمبناكن او نضور انا نالةكدضو رعج وف ذلا قضوو رمان ةسوز عمت سب

 ةسيطو ور عج نوكي .دقودحاولا ميما ز :قداطاذا مهلا نوعمح د قامت هور وثثزو

 اهلعَستااحا ارو ٌتابنلاامسلا تّصارأو ضرالا تّضورأو ءاقيلاوهىذلا دئازلا حرط ىلع



 (صضمر) دلفلا فرع #23 ءازلا لصُو 0

 ا 0-0

 ةهسدو6 < هدم تو د 0 د

 ردن تب هضيرم قد د #4 ص ربغنمّنامامصيحا نا

 5 ساس #7

 #23 0 لقاسع #

 رخآق ناك امرطملاو ناصسلا ارا وو ا كل وود ككاو

 سعشلا هَ هنود ردن هنال انضر ىمماغناوئضمررطلاو ذر باصسلاف فير رنا لوأو طا

 كلذو رار ذف قرا هيراع ضرالا ضخم : رهن لف نايرا راسل شما داهزو

 ظ
 ا
 ظ
 ا

 لاك ا

 ضاع كيد عع 1 ىضابملا ٌتاضُمرفةبراج
5” 5 

 ٌصاعالا اخ اذ هّررطمرعوب لاق ارت ىلااو رطنو مهثي د سانلا َعّطقثعست اذا ىأ ْ

 نبسحاوليغت_ثاف مولا ترظنف نوث د تب اوناكم هنا كلذو نيئبعلا قتوكءامنا مفلا فن وكمال
 ى دهدع 5ك 3 هع و

 ضءلنع ٌُسمرأوةسش مرو ءاض زون امروتاناضمر عيبا تنمو ث يدحلا نعاهر طل

 نم ميسا هنا غلب لوقيو ناضمر عمن ناهركيدهاجت ناك رطملاق تدنسبلو ةغللا لهأ |
 تلا ةئدزالاب اهوممةعدقلاًةغللا نعروهشلاءاعدا اولقنالدب ردنا لاق لحوزع هتنانايسأ

 2 ا ع د
 ارهشاههو ناضمرربشادهلاقي ءارفلا هبىوسف هر دشورللا ضم .ر مانا ناضدرقفاوف مف ىه

 - ع و عز قبلا ٠ ٠ وو ع ء يل

 ناضمرربشو ل.ق1دقنامعشا دهلاقد 0 اسعمرهش) ارك ذيالو عسر

 ناذمر رمش لل_حوزعهللالاق سطعلا ةذة شن او 2 ستر اجلا ضي انوا

 بيؤذ نأ لوقعسب رار كم اواو ةلادقلرت ىذلا

 اهرارتفاو اهوا هيفرامدقف « ماعم راكرهشْتلبأ +
 هدح ا لفدتنتأ أقاسكلا ايشدرطتني نأوه و ضم هيصإ لقانا اواهعيشاه رارقاواهنمم ءاعوتسل

 اضُمر هضهرتو هْضمْرَيل صا ا طَيوىنفكنا شدرطتتاا هس ا ا

 ١ قريلهمعقدم نب رخ ند يالا 31 لقتل تمم رسم را تكلا نبا هدد 8

 ى 2 ا 2 مك را 3 ى مس هس

 | أ ناد 01 عبقوى أ 5 ا

 ناو

 ني ل ع و داش



 3 (ضمر) ٠ -داضلا فرح # ءاراالسف
 هوس س- و ني رص نر تح 20

 كرار عا 3 افرول 97

 نمترالا رسمك اةدنضماضمرلاو مرا (ض) لعأهللاو ماض

| 
 ا 00

 0 ةراحجا ةضمْرِصرأو رضاسحتا ىلا ىدابّلا نع وا وزرملا وه لسقو سعشلارحدَد دشاا
 و ني سدح د ْ

 ٍْ عستم ل عش ليقع ث ردح هنمو ءاضمر ضرالاو هريسغو لمرلا ىلع نممشلا عقوتذش مرا

 سس 7 -جرص هس

 ١ هي ميلا فيو هو ضمرلا لش نول

 مسد ع 2 8< و س نا رج 0

 7 صضمر انقلاب ل ا 5 لضم ومضر ٌصرالاوءاضرلا ىلع م

 س ةذةدوسوو

 رحلة ءامدق قرتحا اذااضمرست رجا ضم كلو قردصن سن هرلاو .مييلعتتشا وللا

 سا سس سو ب 9 ع ع

 لدعم لاو نك اس حررلاو 5 صهر ىو ُتاْضْععمْن دساقا

 وص < سمع 9مو- وسم هس سا

 ا تيقيرحلاةدث شعرا ذاا شرس مدل يسسروسقرجاكآ اسس

 | ٌةالصلا ىو لاصفلا تسرد نيباوتالاٌة الص دخلا ىفو َحَراهيفاهباص و اهدا ةواهتثد

 حامعلا قو راها عامترادنءىصّصلا تقوف مسوهملع هللا ىلص هتتالوشرادسات

 || ريثالانبالاق ةعاسلا كات ىصضلةالصف لوقب ءاضمرلا نم س مشلح ليصفلا واذا أ
 لوس

 1| ثد د دكا ىو 0 ًالهقارحاواهرحةدشن هلاصفلا كرين لمرلا ىهوءاضمرلا ىمح نوه

 ةمفصْثدد حقو ل مداشلابىوريناضمرت :اهانمعّتداكَي حلك

 0 ست ب وص ةدموءمو هجوم هه للا

 قرت تآلاصفلا ضمرو ىمحىت-دارأداضلاهىو رنا ضمرتتداك ىاهينمعت
 حبل |

 هسا و ابتسار ,ةواهفافش اهقارح اواهرسةدش نملاصفلا ربتفلم رلاوهوءاضمرلا

 هنعهللا ىذرباطقتا نيرعلافو اهيلعامضتر ًاوءاضمرلا فاهاعراذا اهضمرأوهشاومىارلا

 ىذلا ظيلغلا ناكملا ضرالا ن 2 و اهم ال ضرالا ن م ٌفلظا ًكسلع ءاعءاشلا ىا 7

 اهاعراذااهّضمرأو هتيشام ىارلا ٌضمر لاقي نقرأ ىلا درلا نيرا وعست السر

 نه وو 9 نر

 رطل سالاو 5ةتمسفنا ذا ى ك<-ةيعملل ”ةرجاهلا تقوف ىظل اد مر ١

 هام 6 جم ع6

 قد _> .وو هأب رخل اوقَتق ردح ىبحءاضم :رلا قدانمد :رديصلا طعما هرب و هن 22

 مس اسوم س ص م هس هع

 يبنضمرا دقو ضمر والاد ضمرادقو ظْيقلاةقرحم صا هرلاو :لللاكىأةضترىدسج

 وو صعو

 و تمم اذه

 و هد دعو مس س #97 اتنر صس# س

 ساجالا,تكرعأ "لح ا 2 نام الا "لغم ىكشت نم دو



 ىلع رص الاب وه داهسدل وق

 ررد<اوةروصلاهذه

 مدقتملا سامعنبا ثد دي

 فاؤملاةدوسع ىلعلف

 لقانلا ىلعهبتشا احرك
 لعاهتتاورخأو مدقق همم

 هءيمق مدرك

 ةشاكروأ دناعقر :رعوهامناةضاحتسملا مدىف سابعا ثيدح فو هم عضوم "املا ضكست هو ْ

 ءاندالم طق رس ضصيروعز لاو كراع ةنكرل لاف ناطمشلا نم ْ

 رخكلاقو امئارطابضكرلات |

 ىنثملا» نمب رضءاضك رتلاو ىضك رتلاو ضرالا هج رببرض ىأ هدف ضكر ردولاامادام ْ

 (نمكرإ 3 داطلا فرح مم ءارارصن_____
 وهم 25م -3- 2 ع سا

 سلو لعفريغ ىلع ردصملا:اواجاضكر هت اهب ونس ىحو مهلمشةيلااوضك ارو هسرفكم

 57 و هم د ه» م

 ليقو مهداة عب ريس اشكي مو ضوكر سوقو مهامه نم ىدمامغ اذه لث لبق ءرش لك ىف

 يع
 هس و *«َ

 رهز نب بعك لاق ِ ل نللا رحلاو عقدلا ةديدش

 انامل ارسلان ماضوكرو 0 يلصنم مدل تارش

 هَ نوح و سو

 5 مور 00-1 و سو س ن 95 س

 كإ-ةوار وطاهفطتع دا #3 ةدهاج ىهو كيرلا دنعَر طكرب

 و ورع و ةهزؤس 2و5

 بيقاعيلا ضُكركر ديناكول * هبلطي بشل ذهواشيثحىلو

 فرضا ضك للا لص ريثالا نبا لاك اهي ارطضالاضٌكرامناريط ايس :اهةضصت ل عج

 ا كا ىتالاو اهيرارضالاد ارا ل جرا باصتو هنادلاض كرام اهبباستالاو حرا

 اا ج اياليصراف 0 واهتيدرم ف اهيلعسيملتل ا ىلا اتيرطكل د يد_بودق ناطشلا

 ا ملا دعا ثيدحفو هتاضكرنمتل ب ضكر هن اكريدقتلا ىف راصو اهتناعكلذ
 ى ه م هس س موا ههه

 1 : و 30 و 8< م52 1

 فاكلاوءاتلا تحسنا ذارتاخ 3 او لقرتاهيف ةبسشم ىضك رثلا ةمشملدقو ةشلا كلت 0

 عا بطلا شبلوق نورنا لااا مسجرسك ذو

 ست ص 2 نم لع

 4 رحاذاوئاطلا 000000000 دمار نالت متل راو نر سقت راوع 7

 ةيورلاك نارتطلا فهمحانج

 اتعننودعنايرَغضكرو * اكرام هقراط نر

 معمل اًامنلَع ]سوال ىرب نءاذشنأو مطر بتطب اهدا 1 ارت سرفلا تضكرأو

 مالغلاو ةماعلا النام دب اهوى رص ةشك هو
 ومد 9 ءوم دو و79 ةرم

 ضكرملاو ةسيسفل * نع عيال ىذنرم يل أ كارسعال نان نبل شكلنا فد

 ىلذهلا نالعلا ننس اعلا ا رانلا ثار



 دايت ا وسلا وو ل

2 

7 

1 
 ع
 ا 4

 يا جر 077 اباجو فجرا طري »راق جل 4 مم ل3:

 نب ا يح نيس

 اة 4 شع كسول نك بوبا ف نتاج جب يكن يح

 ا تنسك / 5” 95
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 08 0 ا ا ويس زلا بكراذا لعبا ضرالاوءامسلا
 2و مص 2

 اوضك التوك , اهمها دا ىلاعت هلوةفءارفلا ل اقو اهعررفاذ ال رلاضكردقو |

 2 و سو<- 8و

 لاق تاذعلا ع نم نول ربمباج زلا لاهو نورت ونومزي و نورتو اوعجراو

 هو

 برمضلا ضأك رلا لو هاربر احاوُدعِرلاقياك رب علا شكر لاقيودوصتمر]

 فراخ انو: تاارعلا تل رولا رلاقيالوبريريعلا كسل.
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 و س2
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 ةغياملا لاق ينط اهيلحرب

 دواي نالز غلاك جا وهلادرب * اهققطب رلاَلويدتاضك الو - 5 م 97و سوم مه ص 7 8

 يا !تيقةبا زها ربرص كلا ىلاعتداوف هنمو ل حرا كيرك ضل را ىرهوجلا
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 5 ادعااذا رفا سكول يف تحرك ودع هنقنتسا ذاق جرب يلا تكد

 ْ داو لك ىدعا اذاانالف تدك ارو ٌصوك هو. هذد) اف مسيرلام ىلع رغل؛ ضكر باوصلاو

 تل



 هداشنا باوصىربنءا لاق

 هليقنال عف :رلا

 فغز نردللا سا م ىلع ناعأ
 ماون واح اهلةفعاضم

 يدعم سك

 '(ضكر) داشلا رح +4 ها ءارلالهف ) 1

 لافو ضي ضْدَر وُدضئارلبا ى هونوقرفتمىأر لا اف ساناو موي فاق

 اناس فصي كرية وهل سقو لصا لب

5 3 

 ضار عرقعذ ذولا 3 هلم تامجرضَحلا حابرلا ىرابي

 ةمالاوذلاخكرق قا ص مار ماعثو ضافرأعجاو كب ر تااباضب دا ضقرو لاك ْ

 29-2 هرم و هم مص هم

 لسْما ٍيدَمَلشم ىذه رشأو « "لعصاجرَح لكم صفرا
 لهاملاهدشنأ هلوقو ا

 اركض اهنفار كولا يالءانبع * تنلط َنكلعأتايزاجااماذا
 2 هام 5

 اهنطأ تدمع ةأرملا هذه ترص رمش دالي ىقنمالر ملا ىلع نعش نسقلعىأن : قلع ظ

 نادارنم لوي كارلا صفا رلاو كغم طت_سبال وليا نيل لسلام تير ا

 | ئثلائللاوءاملاَن شفرلاو ضكرلاو ةنبلةثدضرأفا مناديب هداحربا ارحدح لاه. ىبرب

 ١ رئاقل نوكي ضارتسكتلا تأ ءاودف ةعوشلا لثموهوتدارملاو ذي رقلا ف قسى لقلا

 1 وم ه5 5 هم 3 : 2 هع ٍِع 0

 ىا اضرب رقلا ىف تصفر دقو ىنانعلا| نع ضافرأعجباو ل يلق ىأ ءام ند ضفر هد را ْ

 مل هور و م ه5

 ىارعالا نبا نعلم ءْللا نود ضقرلاوءام نما نرابفشاللا
 20 7 هص و مهدد ةردص بهدم دس 2

 اوبن ضير مدينا“ لكاىلا 350 تقنيا َقوُفْتسَماَل

ا نمل#نلقا اوهئنلا ضو نمذوخامت ولا ماو
 0 ١ 1 "| لطف لانو نيسألاو“ امل

 م 5< 5 زو ضو 2 و -- 2و 2

 برض اذكر اهضكرت ةبادلا ضكر ) افكر غر َ قاقش طّقدسو ةقذسع ءرمشش اذا كلذو

 اهابناجض وتلا اضك سمو ىرب نبا لاق ناسك امهوةو عم سوقا شك سوهجرب هيج

 ىلغتلا متهلا ىالدشنأ و
 8س

 0 ةرالو ىهواهب سلو نأ 5 امضك امهر درمان
 همة 55 2 دو و ؤوس

 رثك الفهم رباهيلك دير ضوشو هاد صك ريتالذو موضعباها,أواهسفادلا تك 9

 ايامك رئازاعم 24 ا رتى ءاول تفبا اودلا فد وامعتسا مهتنسل ا ىلعاذس هم
 3 و 11 57

 ضكص و ةضكى ع ىهف سرغلا تضكر ا دسعوبأ لاهو ةيادلا ىدعم نمسراغلا بقع عضوم

 نشلاو اهنطب ىف اهدنبَترطضا اذا

 ا 52

 مالغلاو ةمالغلا هاا 0 اهوى . رصةضك هو

 سس سس 0

 ىوربو

 ةلجتاةقيطب ع



 1 (ضف خلاق ءءرال
0 

 نعبفر ردا رت 00 37 ايوا ا الثلاوو

 ووو هز هَ م 7

 | عضاوُملا ضرالا سومر و * سانلا ضوفرنمو أدسأنم *« لاق مهقر ةرةسانلا وفر |

 0 "ّ 1 10 هلا 6 9 ءد ا

ي موما م ئةكو رام ىهف نيسح نيضرأن ب ضرأى هلسقو كمال 21 أ
 "دام ردا سوق
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 ا
 ل

 نينا راو نضع نمهضعي د معن قرم ىأ الك رم ارم اك اف ىج ناك أدب أ 3 51 ماك ني رصس و ع ,_

 هه موس هدو 0

 قرصا هد اواو لابملا ىساوفنماهندقاسم ضرالا ٌسْفارسو ضرالا صوفرنوعرب ٠ تأ

 لاق اهترار زال ىراجت مرا دا

 عامرلانيالدشناو 1 رادار ىلا هفينحو لاو | 2

! 

 الكس انعلتلا قالت اليك مشلا ىد 8 تك :وأ عن مل ظ ا

 راد لا ار عمجي و هينا ايموشلان مقر | ' 1

 ارنب دك مال عطف اهنيدس كو 0
 2 ر د ا را ارتب لكناوا 0-0 7 ريد منج شفا هرلاو | : َ

 5 7 307 الفىدحىر رز زواناك لاك توسل اقننيضوشلا نقرا ظ _

 لجان أ سْفرلاو تاعاجب اعمال اولوقي لو سفاوّرلاولاتوُضْفاداوُكشف || ١
 انكك اراها ًواوضفر أ مص :رواهك وات عاه تادف :و/يثيحلاهلباوهسفغ | ا _

 قياراو سفرا وةضْا ازلب ا ىهوددب رتهحو نءاهينث الو تءاش ث مح كرت اهيعا ضقخديا ا ٍ 1
 5 / ا

 رييرخ 1
 هاد" تدع

 ضفرت ىهتضقرو ت قرفت اذا لبالا تْضْفر دو ءاعرالباهولسر اذا مهلباموقلا قرأ ار هلا

 ا رلالافو اهعمجالب همعتتالا دبعب وأ اهنداس رقاهرمهس ىئارلاو اهدحو حج ءرتئأاضْفر | 0

 ىف دهوك دع د ركل اسم
 عرولا واضع نيذخنلا ف طشوهو ضار علا هنو مث رعملاى بنبأ لاك ضر كو 0 8 ١

 دمحم ممنلا ضفرلاو فصارت الغلاماسنلاقيمدنعانعالىذلا فيعشلاريغسلا 1

 2 و < هلو ع هد ةءعرو هود سو

 هو ةردضبق عا ارلاشو هعدبن أثملب الم ءو اكس ضر ضيُف ل جرو ضاقذأ عمباو

 عرئاهك رتواهطفرهاوهتو بخت ىافارشولا ىلا راض وسبل واهقوس راهشبقُي ىذلل | 0

 ىأممتوبب ىف ٌضفرموقلا لوقب اسارعا تءه«ىر_هزالالاق ضر لبا ماش 1 ٍ :

 مسه ىف ملا ت تال هلوق

 تلظ لدن نها توق

 همذاكهلبقو
 ةهال ل-رلا تحت ىهواهم اك

 المزدباق:أ ىلع ىطملا اذا
 اهنكسمناوصل ا اطق نهةمنوح

 دادلاوءاعففلا  نضنن *



 (ضفر) داصلا فرح «* ءارلالصف 1

 ا ا . 2 . 0007 1
 حرخرذىأث يد ىف ريثالانبالةباهنلا ) ضعي ر) هرك ذمدقةتدقو "لمسهملاداصلاب

 دسم مم نو 0000 مو 0

 اذا :رهشلا تضعتراو دعتراو ضف هك عم ند ماك لوا ع عل 00

 اهدسي تبر شف ثيدسحلاهنمو تونة تراوح تكرض

 لوك كلا قرشا (ضن) ٌتدعتراو ثوانى أتضءئرافاهزع ىلع
 هكر هصوردةوكرتلا ضخرلا ىرهوملا هَمقرَفو «يرتاتقروا ظردصعر للا تنته ضر

 ال نو لاس صفر رواضاضف ا عمدلا وقنا ضار عجل م قر وللا مقرا هر 1
 6 0 8 سس الل ل

 : لكوه شرت عمدلا ٌصاشفراواقرفتمل مما اذااضاضفزا هسعمد ضَقراو هنا تمام

 ىاطقلا لاك نا

 وو مه 8 وص ت< 9و وه 3 3

 فئاكلا تاظحنادنعضْفرو 3 هةسفن سحلا كامالئذلا وأ

 ىننلا لع بعصتسا هنأ قاربلا ثيدحىفو هدقح يهذو كل ةراواطمالا اراذاىذااوهلوشب

 ملاعضتسالا ع داش و نام لاس ا و اترع ضكرا مثلو هملعهنا ىلص
 ص 1

 ني اص 3 سا

 كرتفف بتوع ليحارش * نّه ثددحىفو لمسي ىأم لع ضفري تح ضوملا ثد لد هدمو

 >2 8دء ص ده 7

 لاز عجولا ضفراو قردتو هت هسفلاسىأ هر ازا ىف صفرا راح رهين ركص زف ةعجلا

 ديداخأى م «ضاخرلا مدل قوف سدعلاب# ةيورلاف اهذيدا أقر همملا قرطلا ٌصافرلاو

 سيعلاكرهومبا درو ت يبا ذهو ٌصافر تفر ةتاذاقير الا 7 ارم لاقب وٌةقرشتملاةداحلا

 كر لاو 236 ىذاضقنا الفل ازاوجأ عطش 2 قنا سلال ابتانال

 معدي ضانز رلاول اف الامم وانيجةقرشتما سفرا صافرل رلاو قيرطلا ىفىتاا قئارطلا مر

 علطنا اهل وحن اصلا اون ةرتتناك ةأ سما نأرعثد دح ىف ةوق رمل“ ايلظلا نم عسطقلا نيف
 م م ع و

 ع 0 6 ا يع
 اىثلا تصفرورسكماذا 1 اوكرقت ىأابهنعساسنلا صراف هنعهللا ىضخررع
 1 8 راع

 ضّفرلا عج و قرشتوهسنم طا رتل ضروس صفرو صوف صو ذاكَ هس

 ااصمفصي لمفط لاق ضافرأ

 مد هو م ود جه هو م هس

 م لارا ضرالاو ملا قدوف * * هجورف ناك نا ديديه هل

 ةوينملا عشا ربك "اهم التمال ضرالا نم ةسيئادلا د دولا ناضسلا عطق هشهْضْوَ :رهضاقرو

 ٠ لاقيو نابلا نهد نع كلاوو لدشسلا ضار ًطيعسلا قسي»حادتلاىربنبا دشن انس

 رى اهموهد د5 و 5و

 نكن ربك ودصٌت اذا ضمف ةر رو قس لا نهد

 ىلاوو



 6 (ضضر) زال قرح الصف 2000 1

 مذي رج نبالاف كردين أ ىل,ةنيللاوهل.قو ضماخلا ىلع باح ىذلا بماخلا نيلل اةضرملاو 3

 هنأسهابطاذع وهى ربنبالاكو ضل كورا ََ 0

 ينس اولا 10 ماذا قورطسم ىلصّالو 0

 اني وأنك ناك نع « ىلايألو دليل منأَي : 7

 ام .وردقكئاقسامّلع 5 0 أى رك مرش اذا 7

 ليه هنب ورعرعش فو هكةيئونلا ةدمصقلا نممنا ىلعاني و ررجأنيال ل وأ دشن اذك لانا .'
 اهلوأةديصقؤٌتووردقناسللا| ٠
 يل اوسر * قع ىبعكلا غلب : مالا 0 0 ١

 دب صورنا 0 الا مضبتشرلاو ن1 رض ل هض 0 3 و |

 ع ةشكرملاو ضر مما د لع ذل 7 دسع وأ 000 ُ 5 ظ ظ 0

 اذاةضوُجلاديدشل ضماخلا نالاوهلاقف ضرما نء صاع: ضه:تلأس تكنلا الا 2

 رشاد ا رج أن باتبدشن ا ورمدكت دق مبصأ لج رلاهيرش

 ىو ©و ف ع 1 3

 ةديدشلا لمخلا نم ةْض طرا ةدسسعووأ * اًضرأاةطبماونكسا ع ل اهنعلقنفدَضرْلا ' 2

حلا ٌصارْضرلاو بهذ ىأ ضرالا ىف ٌضرأو ودعاة. صاضرالا تيكسلا نبا وعلا 31 ١
 ىَص

 انشا شارشرلاودب ميدقو لعرالا لع تياال ىلا عار علل ملا هملع رع ىذلا| 2[

 ةيورلاك فل رش ىنالاو مهلك ارْشَر لجرو عاركن َ

 ضافْضملا هندي ةقاركر #3 ارضا لَمكْلا تاذ نام

 و ع .٠ 2 8 5 ع .[.6 8 ,, ِق 5 - .٠

 هد. دوس |لحراداو ٌصارمضر ضم !لحر. ذاقردب بوم ترمه هل لاق الدر ناثد داق و
: -25 : 2 - 50 4 

 لوقو معلااريثك ٌضارضرريعبو معن اريثكلا ضارضرلا لهج وا لادلاهقف هن رضد ةهنز نه 0

 لفر ضارضرب نر #23 5000 :رهانفرعف 1 ىدعحلا 1 0

 ىا ىل- رلا ٌضَرأو ب علا ضرئاهن "اك ةعئار سراب ؛اومذخريعسهانةثوأو هانرقفدارأ 3 ١

 جالا لاك اطبأ أول“ 0
 اجرت او ودا م 0 3ث ا 0

 جيمصا اوديو ريف ءاعادكفرثالا الا اًضر ضرع مناك تت 1
 نا

 ريثالا نبا لاق ةيزمهدلوق تدوم

 ةقرطملا فيفا ةيزرملا

 دادعلا نوكت ىتلا ةريبكلا

 سومأقلا بحاص حو

 ديدشتلا ننلوق امثانىف

 هريععم هأ فيضضلاو



 ىذغتواض# برشت هلوق

 حامل !ىفاضر

 اضر ىشعتو اضم ميصت

 سعف هتك

 (ضضر) داضلافرح ب ءارلالسف 22214
 4 2 8 ١ ا 0 ا ع م سد < هم و - و

 ثدد>ح قو كلد ن مقمْسِم قرعلا ءاض>رلاو هد سح لسه اك يد قرع اًضحر لحرلا ضحرو

 ا : : 2 0 0 ْ 0 <<. ه< 3 1

 ىلا قرع لمعت سامارشكو هيرثكل د للا لسغي قرعوهءاضح رلاهنعمست ولا لوز
 2 0 2 سو 5 0 و | هش

 2 سصجر ديز فأن ع ىسرانثلا ىحو قرعد ىجلاءاضحرلاو ى أر !ققرعلاءاضحر لاو ضرملاو

 و هم ى 98©4 ل

 نمالا نوكمالو ل , وأدار فهسنريج لعهفرءرثكف قرعاذا ٌصوح صو فاضح

5200 

 قرعءاضحرلا فثدللا لاقو ءاضحرلا ى 00 لا نموا قرعاذا ىرهزالا لاق ير ذنب

 ه-طرع قههجو نع 0 اد هاا هر "ذخْاذا ٌصحردقو ىجلا

 ثيد +كاىقو سيرك فدل ضل (ضضر) ن تاما صاح و هضخرو هن تامهلا

 شرطا قذلان موني رختنإب ةيراجس أر ٌصَرايدوميْنأحاضوأ ىلع وسلا راما ردع

 1 م ىو 2 - 3 و هر 0 1

 6 اًضر هضرلسقو 50 شرضرو صيضرو صوص وهفاسرهضرب ىلا صر

 و

 ا لاو هعطقهشاضروءىشلا قد را تدلل دقلة ساو

 نما. 2
 لاقو 13 ى[لانقو روس تمون لاه كلتا كلر حيا نصرا هنو قع قرش راح

 اسس شا نير ص ه252 2

 ا بارا لات ىصخلا ن ”قدام شار 0

 28- و

 00 ل اه دوشرل 0 1

 5 ع - 2 60-

 ىلرعالانبادشنأو ةراخلانةضوضرملا
 ةهممو هم هو برع هع 8و2

 باوطن لقب ار ثرةراج 5 0 اركان هحلات اد
: 

 ىذلا ” لاسرلاو اهب صر ىنلاٌةّضرملاو ل 0 هلا ضاشو

02 2-005 ٍ 

 لاق ناخبا ورغلا راو نلف ىلا ىو مُمكن

 1 هدوء موص و 7 دم اص 2 5-5 0

 اضرىدغتواض# ب درسا اضغابام-ش تدش ف هرأح

 0 0 9م و مو ص

 اضعالا ليسقت: لا نسحمال * اض هرعاعارذ اهيكرو نيبام

 وهو هبرمشتف هب رابخلا ميصتفنبللا ف عقل رفا تيكسللابا ةماعلا
 هي 7-2 ه7 ل ع عادلا ه1

 لاشو امي ريم اك ًاذاهلمسستىأقرعلا ضرتىتااهرشلاو ألا ضرما ءاردكلا

 3 راضراس .رهو الك [بضعلا تضراذا ةمعارلا

 و 3

 ضان ديرولاوذ.قولا تس ع ٌصراضر ىشواهيعارتنسب

 م - -

2 
 دف ايي

 لو



 لا

 ب ره 3 3 7, دورا 2
  نايشرولالا 02 3 ل رو سلا تر سلا ل ب لا ا اب يم نادل ومال وع ا 3 رافت + ٠ ” هيرو رس تود ١في اب نيون ا نم 2 ١ و 3 - 8 5 1 3 ف د مع تف دو ١ : دب

 ل تل ا 1 ثوم +

 نع تاك مو ا ا ا د وا وا
 ا تسب ون تي ل ا و ع ا ا امل

3 
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 ىلاعمنع ضر ىذاانجاعلا وه لءقو غلا ىريئذلا اوهو ةضبار ريغصت ضب 3 ل رومتموأ ||

 ةيهادلابتراكضء لاا رّدضبا رلالعسهةصوفةغلابمللءاهلاةدابزو اهماط نع دعقورومالا | ٠

 رومالا لاعب دلقو هستي قمضورلةشييورو ةشبار سانا نمهفاعلل ل.قهنا بلاغلاو لاك 0

 م د لاوابيفضيرمال تاك اذاراغسألاو تاحامحلا نع ف ا رلاةيهنمولاف ةعسجلا ٍ .

 الا هبمعسأ لو هدمسسنبا لاك مك رهن اكدي رثبءاج وديرقلا نمةهظعلا ةعطقلا || ٠
 3 .٠ 1 2 1 1 2م ه7 7 . . 3

 ثهد حقو ضدارلا فورت اردقىأ فورة ض رلثمرةانات !لاقي و عضوملا ادهفاأإ

 ىأمفلا ة ضي لوس ئانلاو نع هل ىضر ىلع شيدح فو 6 رباذا اهتم حى ءارلارم كو ع

 ءامسأ ضانرو ضن سهو صاير و هنأ از( نمىااضسب روىج هسملع هللا بصو ةدحاو ةعسقب ١

 هم و 2 و- صء سماد وو م 1

 اضحرامذحرو اهضحنرباهريسغو بوثلاوءانالاو هدرا ا (ضحبإ) 0

 مراه و مارح 0 0 اهلسغا]|

 ا ا 2 0

 د ةوجيابا

 ىوربوز علا ةضئرلا ثيدحل اهئمورميقملا ساما ىأضدارلا ليصَقلاهشا ذا بابلا مففرع ١

 ١ (ض-عر) . داضلافزح + ءارلالصف

 لاك فاننا سؤرءاشلاءاعركربنأةعاسلا طار :1نمرخ الاتيدسحلا ةضيبأو 90

 اوان موقت ةضّئر اوم حاجب ويانا ءارلا ثيدحفو ضئرلا غلاك

 هم دك بع 4 0 2 0

 3 2 هم

 هنادبر لوعتم ىنءعل يعقل ديلا ضرحرلا هوا ةفدبلع اولا ض حرا توثلاك موكا

 ام همعهّتلاوضخرسامعنباثد لد >هئمو هواتقدمل !بسنىدلا بذلا نهرهطتو تانامل

 كد وص ع 3 هم و

 قل ىتح لس غرغال سخر بوو: هلوسغمىأ 2 حيراول ارك ذىف 1

 و مو و دل م6

 حورأن يلا يدقض حر * اطيل ترام |
 9, م 5 و

 نينكح لئنفأن ا رملاو ىامعللا نءبايشا | اهيف ل سغي هنالٌةناجالا ةضّسرملاو

 عضوم ٌصاحرملاو ليلا رع ”ا ودا اوروتك هموت حسام ما ىرهزال 'لافو

 < و ل

 امينا مهطيحاَسانديْوفءراضنالا بو تيدح ذو هنموهوأضونملاوءالملا

 8 هج هس د

 ىأ طئاغلل تسب ا عضاوملا ند رمي دارأ ماشلاب ىنعن هللارفغتسسنو فرك اكن "رلبقلا

 وب با ىو حرب ويوو اجدع دو جت ول مذ هع "روان رجا اونو عمي اح وجع نسر جزم داع دجتورمال كاجو "م دس جروس عج هع هجمحم 1 2 - 9 0-0
 1 ا ندنمك تدرب 0 او .ُ '
 000 ا الا 777 متع ا عا ع

 032 ا تينا دولا ت2 ومب نت 2

 ليغ ذا نونلا ا ورط ةنشع س٠ زامل فلاب ضخرلا نمذخلا لاستغالا عضاوم ١

 اذه ةضح ص سصق.هلوق

 ةيابنلا نم ة حست ىف طيضلا
 سوماقلاةرايعو اهبقثول
 هز]سع هعزركحح هدحر

 ءسيععم منك ها هضحر اك

 لمقَسا مهضيحا صهلوق
 دق ضمحا ىعديانلا ظمأ
 ىريعصم لنك ل.س



 | (نولوخام ايش و ةلوق
 امهصتشبو هلءاو لصالاباذك

 امهمامتة نحل سد رفىفهل وق

 ةءاهنلا نم ةخسن شماهىف
 قمعوهو لادحلا رتل

 هللناوهإ_عل قو هو هلوقو
 ىاك قريع وهو لعأ

 هاررحوىرخالاةءاورلا

 (ضر) داضلا فرح #2 ءارلا لصف لذ

 يس 1 ! 4 1و ع
 ضبرف تس معزان|ثيدخا واهاوحاماهكفبو اهساسا ءامل اوءارلا مضي هل دما ضير هبولا+

 عالسقلات تو ندلا لو>ن وكت ىبلا ةينبالاباهيدشت هناجر ا اهلوحامءابلا تعب وهةنملا

 دبع راد ىذلا ضئرلا قش .تعلا عيطمنباذخأق ةبعكلا* انيوريبزلا نيا ثيدح هنمو

 مققس وم ك ءاوس ضد د رلاو وهلدقو هطسو لمقو ءانسلا ساسأ املا ن وكسوءازلا مضاضرا

 ةمزلاوذ لاو "لحل لابحو نطبلا ءاعمأض ايرآلاو

 مة وس مودو هو ع وم 53 دق

 ند 5-3 2 :ىتاهشايرأتةرعاذا

 ةمرلا ىذ لوقا ردا نبارسفو لالا ضار تشو عو
 5 عبو 289

 سر للك م دحاولاو لد :الا نوطبامخأ 5 جيمادملا ضايرأ تارخأن كلسد 2#

 نم نيكرولاَ واجي ىتحةقانلا ىوتح ف لعدف قاطتلاَلثم ليقف سبراديزوأ |
 سلا ج7

 ضايرأ ء_عجو لحرلا هيدشنم عاسُنألا اهمفدقعي نائةل-هءفرطقواغجنشحانلا

 2 59 / - و ه5 م - ه2 2ع ع .

 | الفد 00 مآ 0 ل 00 0 بيدا

 ةضراردل موقت 0 ف اومن امتالقونانغلامه مم لاا 00 7-0

 أمدصمق ءامسالا يعمي ىذلا لح .رلا فمه جا ند وهناكم لبق ن اعقرطت :و|تاصافى راذا هنا ىأ

 03 ع - هوز“ | يي« د . ٠

 نعلافلاةبام رثك اولاق هنسعي همسصي'ىث لكل تقاذا كلذو ةضرارت الغل ءوقنال مهلوق هتسعد

 ىلأ تحت 1 ةشناعشم لوس هسمو ضيار عج صور مغاهلوحمقىأردتا ثيدحلا فو

 000 37 -  ىع ع

 تضرلاعو 1 درع مرأ لع لربي ئث لكو صو ررقب ىلوحو برص ىل<

2-00 

 ضونروئرهوملا هساك ى فضي ربىش>ولاروثلاو ريسطلا تمحو لب 552 ربو حسغلا

 ' هلا تكرمت ملون ريشلا موتو لب ,الا سس اوسرغل اويغل اورقبلا

 ةضْيرلاو سلك ضي ماهدح اول 3-_ب رطاعلاك م مارا او اضوويرسكلاء ضير

 2و 5 و 5 2

 لا ارلاثيدحلا ىفو رعسلاو لا ةءاح ع را و

 دفا هأرلا ىره هوذا لاقتةماقالا, نمدلعلو لاقل نود يمال ا هيلع ذاع هدأ رع

 لموللا نع ىورنتفلا ىف ثد :دح وثب دملا ىفودو ض مرالا م.نمواذتالةخلا لس

 امول-ق ةماعلا هضم ورا قطنتن اةءاسلا طا رشأن مر كح هنالسوهاعذقا

 تيئياممو دعو "لاك ةماعلا ها قطن لاقل مفانلا لح -رلالاقهنثالوسران 4 #فيسو رلا

5 7 



 ةيلقثلا ةمطخلا ىهوه لعلنا با نأ ىلا ضوبر هلل طرا هنا ةيابل ىلا ثيدتيفو ع 1 يا 5
 ىو وسد هع

 0 طلاب ثنوملاورك ا أ هيأ ن نا اهيحاصبةقزاللا

: 
 ا ا يا

 ةيرقو هعماو ضورعردو ضوب ري ساو ا نماعوقنا ثيدجلا فو هع 0

 4 ءاإ
 هللا لص ىنلانا ندعم نسر ديعسا ام وتلا ضي ريامنيللا نم بلحو ةعساو صوير 7

 مولي ىح -ممبو اري هن انس مدس عونا لاك طشرلا ضب برات للاب ل 5

 اذا ضي ريناكملاب ضد هرنم ضرالا ىلعاو دعو ءوبرشىذلا نيللاةرثكلاومانسفا وشب يا

 ضرالا وأم ضب لاو ىداولا ضارأ نموهف طهرلا يري لاق نمو ننال | ْ

 نمضرالا ىلوامضرلاث يالا ن طم 3 راصمنمىؤتتام سيرا هريغو ريعبلا نطن نم :

 ثيللا اظغروتمت وأ لاك , ضار قاعما مسلس دشنأو صايل عما ”ارباذارعبلا || ٠
 ديبسعوا لاق كلذك ٠ نطملانب اص ومعان يرلمانا«جاضورتل 0

 تو ٌلابملا ضاررالاف ضاررآلا د قاعمامأ اولاق |

 صد م2 “م هو 5 85د وو و ++

 ّ كك عَو 4 ا رادلل ضايرأ ثأر 1 كلس 91 هدعصم جالا ا طماذا

 ل ماب ضأن وأرس 8 رس فار ءالانءا -_-ح |لابحاب 1 عاب ْرآْلا ةدسعو ول _ةو لاسحلا َّك 5 3
 دع

 ضدارملاو ةزيهلا قم ل آضئرلاو اولا عمت شياو صير 1 او ضيرلا |

 هنتلا وأ شلك ورا شوو تدب ةمق أ سها لك ضي رلاو ةناعلا قوفو ةريسلات 3

 لاداهريغوأ أما نم 0
 مص دف مع -و هه سرع جه تاك 8# دب

 نمصأو ةاارفحنم ىف دا 35 ايد انوءانشلاءاج

 و ه< 5 رم موو 0

 كلذ. نع حجر مضار ءالانءا لاقو 5 و اومدومأ ىف تماضر هنَس دودضوز هود 3

 ديب #7 عرس

 تضر رأىثايرلا تيبلعقضيرلاو سرنا ن ءديفكيو ههقب ىذلا ناسنالا وقل ل يخشموأ| 2 ا

 | ناك ناو ك نم كضمر لملا فو ءاضم رلاةَدش نم ىظلاوداشلا ضير رىساج يول ١ سلا | ٍ

 نأكلذو كيلعمابقلا ن ننصح م 2

 لثملا نعم حاصلا قو ٌضايرأعدلباو هنرشفأ احتار شلاوءالإ طولخا نالها آ
 ثاو دنقلا ا.-هاوقكاذهو لاقني رصقماوناكتاوهبلا ىوأتن مولمدسو باح كنف ْ

 ني َللامهضعي لاه ةئدلا لوح ءاْضملاوه لبقو ةسردملال وحامنضيرلا لاوعدج ناك | | 1

 نالاك دبهسملا وي ضيرلاوٌضايرأ اهعجبو هسيحاون كيرتلاضرلاو لإ ا 3
2 

 معي ملا مضلابضيرلاو هلوق
 ن 1لمسف هل قامطمض

 متفف مضدو انيمضد نوكي

 مدعم هيتكر رول اوكادريغب وأ



 (ضرد) داضلا فرح +« ءارلا لصف ب

 هئأدارأ هيفي ىذلا اهعضوم ص رلاواهسف:م غلا ضد رلافنيضيب .رلا نيبهاور نموهم

 ه- ه-< مو س١

 هلوق هنموامهيضن سنع أهلا نم نيعيطقنيةدحاول اشكي

 ءابظلا ضيم . اة رون عيب ع ضبا أنوال

 ىلا الو ءالوهملا 1 نبني تمل وزعهللا لوق لثملا اذهب اسوهملع هلا ك6

 هاوام ش-ولا ضب ركازكوه فض درئامالاضير 3و مءاهاوأم هممسغلا ضضدراولاءالؤه
 0 و

 07 و لك دي مس 9 89

 هريغ كلذ نموهوبأرم ذلا نع 27 < شكلا يرو باقم سرور لد وهم

 ها

 0 ا تار تلاع الو هنعّل دعو تارم تلا 1 رح قامو ستكبلا صدر

 ٠ لاق لئلا ىلعاذهوةسفنبقلأ الملا ضيدو هحولاب
 0 سىس ه-3و 1

 ضباوراطق ىداولا ةها * ضاري وكنب لمللاو 21 صا وعاديدقوامت

 | راوتر ميماعاو ارا هعطبةقان | ٌضيروءاشلا ن طل نمٌثراوذدلاوهلستو

 اهتمريكس أ ىذااو ص را افلا والا ضايرأعخجاو

 و
 دو كاف 0 توت فحمل لثمنلاو رفاعي اولا لغماهدحاو لاغدالا هلق

 اطوسضم لصالاءاذك
 اهيفنح رت الى لعف ىلع وت نع !رآ هل د :مصم ءتكررصلأو مال ىأ كاك ملا ٠ نع احا ن ١ الاقد ىئانعللا 2 كملاب

 ارسل ضرر حريب الف نسى أ هضي رباهنال لجرلا ةأ ها ض وروما كاوا

 م مم هو 2
 اند_ئعهلو انز رعت يسال لافوا ١ وسر نشا وز ب دحفو كن ”!صادضارو لدالا فوهّضد رلاوهلوق

 سوماقلا فاك نيتمذي | يراك دل !كحرسان ملكوش لمقو هنأشن موقت ب هلا تأرما ل حرا ضير صيد 0 1 لوخل
 ةجورلا ٌضنرلاو ضن راو ض:رلا نارسعالا نبا تولوا فات طخ كاتس لل

 0: لاو تمل ثا ما ضيراملا- د وأ اهتبار 5 يرن تخالاوأ مالاوأ قارعالان ا مالكل لصالا

 7 وساؤ اوم سبعو)ر لا | 2 .
 همينعم م دكر رحو صو رد ه# ىرهوخلا فلا طولاو : اروع دع نمو لوو للا 3 تاغللانا 0 0

 ةمرلاوذلاق ةظملغة ءظعىأ

 الابخلا تع ركتانهدلا نم * ضو رقاطرأ لك فو

 ه2 ىك و س

 ٌءاطرألا لءذوعب ريهذ تعرفت "ىو لمطة سم لمر ديدن يلام و همدهذ ضوب ر

 ىو 1/1 9 لاق 7

 رعاشلالوق هنمو ضرر ضو رند عجب اواهنوح ل خد فوتو
 ودوو) هم سن 3 0

 ُلدش-نيءارذلا دل نمرعمأو #3 هلارتب دمت ضونراولاكو
 - تت م -م

 هيلع سس هيلا ركسالاندازاو "هلق ةمضخاهلعج اهبّقتوأ اضولر ري كاس ضو رلابدارا



 7 (ضن) داضلافرح « ءاراولاداا لصف
 - ] هس

 تاغيدقو عابسلاحالس ضنا ( ضخد )» كلذركذيت بلا ةرتتعلا فران” ٌتدَعَتو

 لاق ةناعدُحَدُس مزه رك ات هلق (ضفد) اطقم ودسالاحال_بىلع

 ما (ضكد) نير حني قدا ذارصشلاءال فا منوامعتسي مسح ودير دنا

 دنهلاة غلب

 2 ارو ا و قام هرضد :رافوردلا 3 ةاشلا ويادلا تي د( ض 9 6 رلا لصف

 راش ىأتضيرا مط مةنادلل لاقي 000 الل لو رلاكو هو ةَّمسَح

 لاق ٌضايَر و ضيا دس أون هنرق ىلعنرقلاو هتسيرف ىلعدسألا ٌصيروطيرملا ْ

 ايبا غافلا تس راووللا نموه وسير دكا 2 3 ضاير هنارثأ ى نعش 2

 سلا ها لاق عمجلل مسا هناك |

 ضب را َتْدَجْناحرسلاَرعدَ 5 هدواجا هناي رسم 200

 ا نالف ب ضيراذهلاقي اهضيرم أ ىقجلا اعرف ضي رلاو ْ

 اومادام ير ا ركللا سلا نيمتملا ىأ واو كلا نيس بارلا او عبتال

 نم عاج ديلا دحاو ضب مف تهقجااهتاعراشةضْلاو ص .رلاو مكنودسسل
7 

 اهاوأم غلا سيرو رقبلا ضبا ىص سيرا مغلا ل هالاو سانلا نمضراهيفو سانلاو شل

 ىنشحولاروثلا فص جبامتلا لاك
 ود

 00 #2 َّث ااهلاضانراداةعاو 1
 هر 0

 ءيئلاردصم صو راو خغلاىو اع روت لل اك هش ضرر عجب ضايزالابدارأو عدقلاُلُمْدُعلا

 ىضيراف متن ًأاذاهموقىلا هثعبنيح نامغسنب كاصخلل لسو هملعهننا ىلص هلوقو ضدارلا

 هنا بار عالا نما نعمة نبا لوقودو امهدح أ نال وقوريسف:ى ليقهدس نبا لاق امس مهر راد

 رخ الاوا هسا ”اىربال ث محن نم أدق هساكي ىف ند الا ىبلغلا ميقياك و قالاثمآ (هرادق,قأدارأأ |

 2 2000 ناويمأ بودي تا ل صايا ور ا

 لاملا ىلع بصتنمنيلوقلا ىفاسظو ىظلار هس اك ادراشم نعرف بير بنمهيارا ذاق مهتم انال |

 كيد يفور نب را عوروا كسلا يتم تمتاك لفلم عقوم مال أل

 هاورو مات ظل هاك اذاني شيلا نيبتاشلا لم قفا لتملالسوميلعمتلا ىلسنلاّنا ْ

 سدصدص 5 "ين

 اهسيطن م هلا هد ه ضيم تنأ اذا يقع ىَصب م دارأن يضيرلا نيب لات نفيس رلا نيبو وضع

 لصالاب اذك طبرملاهلوق
 اضيأ سوماقلا حرشو
 تاير ما هلعلوءاطلاب

 رانا اةم-دى اةسهتملا

 هيجتتع# هك سس صوب رلا



 (ضرحدإ داذلا فرح * لادلا لصف 1

 نالاق لبو هيلعهتلا لص ىلءلخَتارذ أ ث يدحىفو قّلزلا ىأض خدلاونيطلافنوش ف
 سمعو

 ىأ عالدلا تصح دفرطملا ةغ صق حاخلاثدد_-فو ضحداذاقي رط مهجر سس + نود

 7 5س و صاع س ه2 لاسر هديا ّ_

 ىلاعت هلل ال اه هللا ايدو او تلطداذا ملا لع اذك اًضوحد هد تصح دوف م اهتيص

 و

 ثدد_->قىو قكرلا هنعنوكي ىذلا املا ضحسلاو اهلطدً اذا هنح صح دأو ةسضحاد م

 د دف ا لل ا و ا مف
 ايف ثدهن ىاداصلا:ىوريوقلزتىا كلو اهب نصح دتهنستيباسان لازتالرعنال لاف هب وواعم

 نب رس مص 26 ربل ا -- ا

 اهيلعتشتالةل مم ناك اذا ض>دناكمو هل_-رب صا ادا صد دو هل_-حرب ض>دو كلر

 - د وم و سهر دك

 لاف قاَراضي أك رحتلاٌضَحدو ضد ناكءواريثك اههف ٌصْحدي ضاح ملل صو م مادقالا

 هّنقأن فصد :رحارلا

 هز يه ل 07 هر ءورع ي 8 دو ضصدص مو سوعاساس تيل 7 ءورع

 عدمودسل [صدحدد وعل ىدح *4همهلمفم» مل #ي هم مر ردد

 قف ةرطلوقنيكستلاب ضحدلا دهاشو دوسأ صفاهن "اكءاملاف صوغتة 00

 2 ا

 ضخدلا نعريعملا داحام“ داحو 5 هراذحىركشملا تو تيدر

 ءاوسلا 7 ااا دعا نر نع نسل تت ةوبنلا لحلو مكن سشلاو

 ََ 8 3 ا 0 1 5 7*2 هاه 0 هه

 كك نعلوزتك آس وسلا ضد ىت>ةالصلاتيقاومشد لد> قو اضوحدو ذ> د ضحدن

 دوم 2

 صح دومدس نا لاك مهبل امض تقارىأث ضحداهن ”كتبرغلا ةهح ىلا ءامسلا

 د * هسا
 54 اهيإ

00 5 
 ةرغتعلاك حسو رح الاو سا مهدحناعضومناضرسلا (ضردإل

 هه صر 9” و سو ع ه موو

 ليدل ضاح نعرف ارو د تعا نصرا“ ع

 عيسولا يو تالا ل فتي دان او موتم 5 اناضّرحدلا 5

 || هات يابا لاق نار ملا لاعب اكد اولا ظفار امهانت نا امص
 طل دنا امايحو حيسوو وضح دامهناضرحدلا لاك دوسالا»فورغملا فارعالا دمت ىلا

 مليدلا ضامح هذ لو هدا ضامح نع هلوقامأو ه0 نبدي دال ال

 زاخلا ضرأ اردن يا دلع راف نمرأو قارعلاىلا لساب راسامل هنا كلاذوةبْضنبلسادنبا

 لقأس راف ضرأىفلغ و ًادقءايأت ا هسغلب الف صايل ٌصوحو ءامجالا 0 لاا

 هراددتسحو أهلا ليدلاراسامو َنالُمَجلا جدأ هماعمدقىتحه ىلا هعاط نع
 1 كلا

 وم #0

 سعاو



 نا نع ةياوردذههضراععسبلاهّضواُحو 0 سلا ْ

 3 © هوه ء 3 252

 حادقنيب اراعزيتماعدق لسحب نإ ضاساو داصلا, ورع ا نعدسعى اةناورو تار ءالاأ]

 امانا ضان فَلا عمك اذاعرملا لاق وراهقلامرق نمدو اعمل ودب ً

 رداونلا (ضيخإ) باعث كح ماها عضو بل وول وطاور< وأ ش

 ربك ذ دبديدجو تب ادي نماطولذخناك اذا ضم فس ا

 لاك ناصقناهدولبىفنوكح, ناضْرُعلاو لاك نرد نأ نم 00 هاد لوةيلاق ظ

 الاي هميم و عهدا

 انوي ادحد ضحدت نسم فا يتحرك ١!قو ريسعبلالجرتضَحدقالزالا

 مم 2 '

 مكبر نأ تهركةعدببا ثيدح فو رومالاىنةمع زعالو مهل تايثالنيذلا م هو نضح او عيت :

 ' (ضحنإ _داشلا فرت « لادلاومالنا لمن

 بارمثلل صولا 0 : أءاهلانةضاخنا لاقي د ب وو وم

 ضاخو ٌئيوَسلادب صاخمدحج صولا ب نك ريشلا تح: لوقت قيوسلاجت_اك

 5 دوم 6 اه ء يت سل هس

 اهاعب تعست 07 فضن ةليطما لاكوست حلا فار شا

 داتا ىف4ْتّضا امد لو * هبيرة درابارش تاكو
 س سد و و

 يف قس رحى أف بابه ضاخ لاقي ؛ داهمت تارمقلا َتْسحو هب ف ضوحامضونلا)

 200 و 000 3

 اذا كلذ :واض ود ود ه4برص موش آيس هيي لاشي وَدْعَل ابمللددُش هع ف ص ودون 34 رضملا

 ىلدهلا لاك باح ادفلا تكول وما تحا دقلاىفٌتْسُح لاقي هميم 1
 هم -_

 2-5 3 ب ب و 00

 نوف انكر ذل شخ #2 هج ىف فص تضدضقل
 0 و

7 9 0 28 9 9 

 راعتسسنلا رمي دوما ربادم او ان نمرار ف تضديذح

9 

 بشرخنا نبةلسلافو
 تا وم ةةرس وو هم -

 ميمعلاو فه جو 0 هيفديرلا ضميت ا

 ىئاعملا ىف ىلهايلا د نو ثمللادلمهأ (ضأد) (( تاهل لادلا لصفإ)
 م ه- ء 5 هرع تي و م دهم بصود

 ضرغنوكمال ت-صأدلاو »* ض.41ن اجيد

 0 ثيل َْن

 0 وَ يا 2

 صد ةدواضادص ادي ض:ددقو ناصقن اهدول-ىف نوكيال نا داصا اوداّضااب صا. دااوضادلاو

 كلدكو لاق 3 ضرغنوكيالىت- ظأدلاو 0 ديزو ا هاوروروصنمونأ لاق اصادص أدي

 ضاحدالاوو 6 علا (ضحد)) هعطومىفورك د ندسو مم .هلا لأ نعىرذنملا هئنأرقأ
 1 2 ةهرع 2 سة مس 2# 5 ه م سس و

 ئطحدلا مادقآلا ضد غاب جمد و ثددح. و 5 ار ان د رايووعل وتقل ر



 (ضوخ) داضلا فرح 5 ءاكنا لصق 1

 كيد 0

 ةلمم-ةةحدلإ!ىفى اراذاناكسف كلدي هملاطقت 00 ١ اراسعل نب 0 11

 ءدعم نيس 9 تس دو ٠ بنسصضو <

 أ نمار هاد اق معتز 6 لاف

 مدس اةسات و مورو زوم ع و7 ع

 انك اة كلصان 0 03 اندقداهرهم نوك ىتخ

 00 ل

 اسم اسمع ىانألا ل 00 00

 اًسسال شو نس صفا 000 اًنصم اهلك ان ىلباأ

 مس 2 صال

 عم 9 مث سصسص

 7 8 ا ١2 ]ل4 < ةمع

 ق سو 0 ١ يأ

 ا 2- رهو لاس .لاارذاهتباّنسو [ حرتالا» رمش اك 00 م لال الاه ىرت نا ىلامأ

 ىف مكمل افترك ددقو ها هنمتوصو هنع تدع هلك ًاتلوهتعث ىهناؤدهتلكأ اذا اهعل

 ضاتْاو اًضاشواًضْوَح ضو كاملا ضاخ (( ضوخ )» مدقتدقو مهل اءاملا فرح
 3 ع 111 د ا ب ا سلا 1 - 2
 ىارعالانبادشنا هيف ىّم هضوخو هضاشخاو اضاسحا

- 

 امو املقءام ضوعد #3 اًضْكرتدا ضرَعلا فنك

 ةضاخم عض ءوملاوءاملا قف 2 وذا ا دود 10 4 ةراسع همف ٌصاخأ او فاصءام هوهى 5

 2 ه<+ ء

 تدخحاو ديزغ أن ع ايضد :أضوالاو ضان اهعججو انكر واتم اههفسانلاز زاخاموخو

 م ع + 3 2 7 هللا لامىفض ودهم ترث ردا ىف و ءاملا فمه ش تدان أموقلا ٌصاخأو اد ءاملاىف

 ىأدمف فرصتلاو مالا, سلتا فل هعّتسا م هكب رو ءاملافىشملا ضودلا لص ىلاعت

 ى ٠99 وق و هس : 04 لسمو 07 2 0 .٠

 قى سللا ضولتاو ىلاعتهنلا لامؤنوضوخي رخ !ثددح فو نكمأ ف ركه هور يغ ند

 اذاو زيزعلا ليزتتلا فوه فضا دقو لطاملاو بذكلا هبفامماللكلا نم ضوملناو سمالا

 اخ ًاوهسيفاوضو اه ىأ اوّضَو اكو ثددحلا ىفموقلا ٌصاخو اننا ا[ىفنوضوخنيذلاّتن ار

 ىذلاعضوملاربكصا ارهثلا نم ضاتخلاو ءامملا اهباوضاخلاذا ةسضاخاءاملا-هلخموقلا

 . 0 .٠ 8 هو

 سدح

 هملا بر هرةن بئاصعىأ توما ضف دق بئاصعبيصأا ارعالا نبا ىحو تلم الا

 اءاهتوشف ةارمسلا,ليج مسا ٌسضرُ 2 ما ىربنا (ضضر خا اهنم تلق الثوم

 | تجنيد ىتبيكل | طخ تد رب وقرا لاقت

 (ٍ الق '” انش ومحل ديسكو امطَرِقد تةامئانفأ ا!فارطاو اهتعذخد_خود

 هاصخت ف طمانقلاوه ل.ةومنم عفت وّضلاَو هلا هاضربالا ع ىلاعت هتلا لام ف فرصتمبر



 0 (ضةح داضلا فرح و« ءاحللا دو

 نع ا سهر هرم م يو 9 د < سو د نتي ©

 ىضضيت ىضفخا وصلا زراف »* ىش كاكشنأ و ىلكش نا

 نع اص هل

 نيعداواوناك 00 موقلل لاقي ىلا 0 نيداضلا ىلا اداضدازف ةىضسنرارأ

 اطقاسسمو ١ ةلكلا باطانونعظي منا 2 ! نيشفاة مولا ف لك اذاو نيمةمءاملا ىلع

 نيلقنآسعأ كشاجك دلع صفو لس ىا كيلع ضمْخَو بمطلا شعلا ضف ثسغلا

 انقطع انج ار هنأرهط نم نكسدل هدن> ىلا 0 هنالامحاتعر اطلارخلا

 مهلا سم ةنبدملااولخ دا لف سةدفو ثيدح فو 7 ا لثملا ا

 هّللالوسر وكذالاثي د_>ىو 0 ةهعملاءاظا و لهما املا. باوصلا 5 نط[ قسوم

 و نب اعو

 قو نوكسلاو ةعلا ضل نم مالا مهوب ومعك ىأ مه سو هملع هللا ىلص

 كيلع مالا نوه ىأكملع ىضتَح كالا نش ىفام مع هت ىضرةشئاعا لاك كب ف ثيدح

 امهلٌض خُحاو ىلاعتهلوقواخاساروقَوناك | ذاريطلا صفا حان با فاش نالفو هلاخز ضالر

 ةيراملاٌضْفشو هنت اننا ةضفاخلاو ام-ملعرزعت واهل كاوا ة نمل

 5و هس

 فليع تام ع ارض قو مسما وم الغلل ناةلطاكوهو اًضْعَحاَهْضْفدك

 س و 3 0 34 ع 1 0

 دقو نت> مالغالو تضفخ هيراعلل لاق .فىبسصال ناّتلناو ةرملل ضع نا رعالاو لدرلا

 0 ا ىلصىنلا لاو ريثكلاب سلو ضفاخنتاغلا لاقي

 نم نْكمْطملا 0 :راخلا نات 0000 ةيراخلا ىصتالف 7 راما تن اذاىأ
9 

 ضرالا نمناملاةعفارلاو ضرالا ن مهنعوطملا ٌةَمْنلاٌة ضفاللاو ضو

 رعاشلالاق ريسلا هن ىأةضفاخ 'همل كذديو يدب .لاقي عفرلا دضوهوُنللاريسلا سْهكاو

 تل ع 3 و 82

 9 سولي دوم اهعوف صول وزامذوف#

 ًّي سمس 2 -

 ووس ىو

 م ب 27 اي 4# هرعش قىذلا ىربن ا لاق

 هه تح

 ُضْقَح لاقي هصْءتوصلا ضْقنو هُشصو كردبال سعف عوذرملا اوهو ىلءالا اهريسام أو رع رلا

 تانفصاومىفءانملا ىف رسكلا ةلزئميتارعالا ىفامهو دحار راو ضةلشاو لوقلا لع

 ءاسد نم ةروءاشند ن نمٌص غيل جوزعهتلو وعلا دعب طاطا ٌضاخالاو نيوعاا

 هنالاهانأو و هر "أسما طاخي لجراده كارعالاننالاقو ام هموعع ولالا

 هه تهت“



 (ضفخ) داصلا قرح 5 ءاذنا ل هو ع

 ىفهل_عاهل ناكو ضرالا هب عطققتة هيرمش اعقان ض رالا فءام لمان اتد واذا لوي لبانقلا
 5ه سلو مدلل ووم ال سم5

 داح قصسةمقهل تناك #3 سها ىدنال ُتِمعلاَلصو و لاوو زرغلا

 د عر و. م »هم

 صاشلا لاو ةبقدأ تناك نأدعيداجص قمن ماندي تن رضوف هيلع قرش لوب

 سل #9 تا

 نأو» ثيدحلا فاهنعئبنملاٌةْضدضخلاو لدعماهلص اربع تلا رسم اوم يمصللا
 حاكنوانزلا نهري و هلاقف ةضخخخلا نع س امعنبا لّسو يدم يدر دل ا َىش 9

 ةذضطملا لصأو حرفلا علا لارا اوهوانتشالابةضطضملا طنا
 ني رامدسا ض4 ىذلاوه ضفاحلا ىلا عت هقلاءامسأ ىف (ضنخ) | عاهللاوكبرمتلا

 0 مو ه م م هس و
 هضودح قرا ضُضْددتاو هضفخ دير“ ش لك ضفاعو مي و مهعصي ىأةسنعارفلاو هاو

 1 ا 1 ب ا ب و

 لاق ضرالا ىلاريعبلا س 1 لدم ضف م او ضةخاو ص ةظافاضفح هضفخع

 9سدلاص 725 8. دياع# س ة”مىو «<و 1

 قو هيل هتسفح توصلا ضو توصلا ةضفان ماو #23 هصقت لع ىضعتسداكب ف

 1 رع سو 6 لمس سرس

 آت يرملا لي رغتلا فو 0 تالا رتوش دق يو دلو ةطماسي تسيل بيذبتلا

 1 اموق ضف لدقو ةعاطلا لهآ عفرو ماعلا لهآ شيما ىنعملا حاحزرلا لاف ةعفار

 نوفر وعون راو راثلا ىلا نسي اوضح نيذلاواهيلام هعفرتني رخآب تا صنع مهطصت

 1 هسعقرب و طسقلا ضةختقانأ سو هملعهللأ لصىنلا لوقف لمهن با نانملا فرغىلا

 سه س9<-

 هس .زاوم تالا نةرزعلا لي زنتلا ىو ىرخأ هعفرب و ضرالا ىلا :ىه لزب لدعلاط_سقتلا

 2 م 2-6 37

 سانلاد.سفاذا هيلع دوار وهظلذعلا صفح بع تالاشس هنن . راومتفخن د تضفخ

 ا

 قو اًضرهعذرو باع: تساكاعتاشأ ا وص و اوان اذارودلا ىلةهروهظهعفرو

 لبقو ةنوهوهردقوه رغأ نشو م اهردق مقرون مانع ىأ ضهَسو هيف عفرف ل جدلا ثيد- 3

 د اةلاققلا سنا ضر لزمن برعلاو هسهأ صاصتقا ىف« بضعخو هنوص عفر هنادارأ

 ضفامشدعلاقي ةعّدلاٌضْفكلاو كلذ الخ ىلعتناك اذا! .ةسلاةعفارو اسلام 7 ا : 1 1 ل
 ى ه<

 ْش ضيفخو ضو.ةةثو ضفاو ضفخ شسعو قم «عسو شعل ا نال عج -ةضشللاو هي

 5 مس سس د #

 هق ةاخ نبناسهلوقو هس ضد دقو نيإو ب صخوةعدلف ببصخ

 لوطدعي كاوةكه ضد 2لوطدعتهمكحامنا هدنسنبا لاك 23 دمع لواننب وحس 23#

 م "م

 ضْدَح ف همفمهىذلا عضوملاموقلا ضْمْتو ءوشب سلو رسكلا,ىو راذكه نكل هضفخ

 و و



 م5 (ضنقللا '  :داشلا قرح ف الز ف
 0 نيت 051071071 ا 0 ا ا تنشط هج حجج عج تطلب تا اناا اتت اسست عسسل

 رى هم دك . 1 ةه-وع عك

 لولبم ضخا .طخو ص ضخ ناكمو قم أى أةضاضحو صاضّخ لدزو قمحألا ساشا

 ا ونبالاكرشلاوءاملا ارثكل اوهلدقو ءاملاب

 اهراحرح املا لبد هاون 0

 | كا 5 اهرافْذحُلِاغلبدق هزم ىرهوملادروأت بلا اذهو

 اهعضومري_هصب را ضرالا تْمَدْصَحْتنللا 0 فوعنب حاج

 0 راما امل 55 ملاتاكملا صضفلاو تتقن دم ااهمأا هامل لضصوأا ذأ وش رازاتَق

 38 لد مت عود 3

 ْ م - ءاملاىف ىولد تم ا لاقي ضف ضخ ن مال ضصضوخ صضاخن 7: م اهلصأ

 ا ,مفوحلالخداذا ضو صان مدؤ]ص ايلا اذا الزان يشي

 انلص/4 ا ه3 . 9-000

 آن وططعاح د قربادملا ٌصايخ 0 هجب 3 ىفد تضعذخل ىلدهلا لوقهنمو ظ

 ضم و 2 ضاخ. نملاعفوعو ٌضايخلا هردصملءجمارتالأ

 2 م 0

ض م اضّطلاو ُصْدصدف هسنيقط + هك سوو راملا
 وشى ةولد الا اتينا الا نمبر

 ه-< اس 9 مة ع

 3 ضاْضْصَتن امن هذططاغ اك + ةيؤراىربنبادشنأو ءاننهلا نسبا 0 (ئ

 د” ود 2 22-0

 هسنطلهب رصديذة رش ارماسو لاقي حس صصسيهنا لاقي ةر وح توصيالو كو 2

 دب صضصودع

 سدلو هبفةروُدْخال قءقردوسأ طفلا ن نت رتت كرش اتينا ضال ١

 برَلسا هب لطبالو راععمل ار درس فورعمر هثةراصغتار طقلان ال نارطقتلا

 نبع نم عسي قيقر مسد هنا ص اضصامأو 1 رم راقي ماشلالابج تب رشد ظ
 و د 15 و 03 و ع و

 كلذكو نمسلاوند- كاينجلا نم ض حمد ضددحو ضطحَو ص اضيع وضرالات حت

 لير انهعانانن رباك امش طل زار هلال اقءاملارثكح ناك اذا ثلا ْ

 وده ممعس 1 : هو

 لاحرلا نيج تلا عنا نيم ماو عفو نمسا نم ضدي ني

 3. وع مع 2

 ءاحاعر وهب بتكي ىذلا ا :اودلا سد د دملا ضال اونقانقو نقانق ل ثمنا م مذلا

 حا رلا ىفهباك ىفرعش لاك و ماعطلا ناولأ صدا ر روتسدلا قت صاشخلا وءاخنارمسكت

 امنا عضتملا عزو سدا وااهفرعيلو ف رسما قيم ةرشاه ا ةريخو أ معز ٌسخاضُلا

 اكلم_هديةغبانلالوةوربالاواضيأ ةتقرشلا ىهؤر وبدلا اوال نيب تن
 وه صصص © و. مثوصركد © جه ع

 2! .انقلا مسلم ٌتَسّصْصَخاَذا #23 اموردح ها 4 عير دل تناكو

 ءامسلاةامْثتّصْشَحاذااتشلا نسقسقب فكل وول تاو قر[ ققورع سير ىمدالا لاا
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 (يسر داش مسبإ)
 ةاضيبلاةنسلاَن تااةئيدكلا ,راكاةضيركلاث ئءدللا ,(ضرخ) 0-7

 اي اكسل

1 

 ضخهالا (ضنخإ) تيلي فل فرحا اذه ممأل ىرعزالا لا شار اهمال

 هلت ”ىذلار راخ هلا ضر الازَرلا ٌصّصلناو ضَضَحط هملاةةيقدي فصوبو قطْكلا ف موسلا

 : رعاشلال اق ءامالا

 0 00 8م م 1

 يرانا كا ووزشانعب
 1 هل ماك 8 وه 7و هع هلل 8م 06

 ”يفايةلادعكنأو كلان ' هريسلا :تلاوماتللا

 ضم ل اعل عاقل #3 ًالطاعرجسلا ةمكن 0 1 فايل

 20 ربنبالاك

 ضامالاتيدحلا طق « ىناَلا تادف ةيراج
 ماج

 اناس يل

 ضار كت اذا ه1 3 ضاضكناٍنيلازعلا لم«
 ب و



 : ميلا مامالا تام

 ظ ٠ ا :

 اس نيدلا بر زيش ثلا نبا مّوكسزعلا ىلأن يدلا لال

 ىرمدملا قرف الاروظنم نافورعملا ٠
 فما د را ىراصنالا

 1 هيوم“
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 ماعمكع 00 27 معالم
 اا ا اا ا بيحس ءمومؤ 08 5 عومرل 115 ممن“
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